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-------Phần thứ nhất
KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2018
Trong quý I năm 2018, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị
huyện nhà trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn như:
thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là phải tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của
lũ lụt năm 2016 và bão lụt năm 2017; dịch bệnh cây trồng vật nuôi luôn tiềm ẩn khó
lường; … đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân
trong huyện. Trước tình hình đó, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện và các cấp ủy,
chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó
khăn, phát huy nội lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh sản xuất kinh
doanh, tích cực thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống
nhân dân, vì vậy kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất nông, lâm,
thủy sản, công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng trưởng so với cùng kỳ; các hoạt
động trên lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục tiến bộ; đời sống nhân dân trong huyện
cơ bản ổn định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo. Quốc
phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Công tác
xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có chuyển biến; hệ thống
chính trị của huyện được củng cố, kiện toàn.
A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. Phát triển kinh tế
1. Phát triển nông nghiệp và nông thôn
Sản xuất nông - lâm - thủy sản tiếp tục tăng trưởng. Giá trị sản xuất ước đạt
29,87% KH, tăng 6,79% so với cùng kỳ, trong đó: nông nghiệp tăng 6,83%, lâm
nghiệp tăng 3,51%, thủy sản tăng 7,12% so cùng kỳ.
Diện tích cây lương thực có hạt Vụ Đông Xuân 7.800,2 ha, tăng 4,98% so với
cùng kỳ; riêng diện tích lúa là 7.652,2 ha, tăng 5,17% so cùng kỳ; năng suất lúa ước
đạt 72,3 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha so cùng kỳ. Thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn cây
lúa vụ Đông Xuân quy mô 1.226,2ha/ 11 xã.
Công tác chăn nuôi, thú y được chú trọng. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm
dịch vận chuyển được tăng cường; tổ chức tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đợt 1 đạt
tỷ lệ 90,87%.
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Công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng được tăng cường; đã trồng 85
ha rừng sau khai thác. Công tác nuôi trồng và khai thác thủy sản được quan tâm chỉ
đạo; diện tích nuôi trồng thủy sản đã thả giống 971 ha/971 ha, đạt 100%KH; sản lượng
khai thác thủy sản ước đạt 1.608,2 tấn, tăng 5,72% so cùng kỳ.
Kiểm tra các công trình thủy lợi, chỉ đạo các địa phương tu bổ, nạo vét kênh
mương phục vụ sản xuất Đông Xuân 2017-2018, các địa phương đã xây dựng kiên cố
được 22,75/36,91 km so kế hoạch năm 2017. Lập kế hoạch cấp bù thủy lợi phí và Kế
hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2018 với tổng chiều dài 16,5 km trình UBND tỉnh
phê duyệt hỗ trợ kinh phí. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án di dãn dân vùng ngập lũ
vào khu tái định cư Huỳnh Giản, Phước Hòa và lập thủ tục kết thúc dự án di dãn dân
vùng ngập lũ vào khu tái định cư Quảng Vân, Phước Thuận (còn lại 10 lô đất). Hoạt
động kinh tế tập thể được quan tâm. Đến nay, đã có 16/16 HTX tổ chức Đại hội
thường niên, mãn nhiệm kỳ đúng theo Luật HTX năm 2012.
Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo. Chỉ đạo các xã đăng
ký xã chuẩn Nông thôn mới năm 2018 tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại, nhất là
tiêu chí về xây dựng tổ chức Đảng Trong sạch vững mạnh và tiêu chí về an ninh, trật
tự xã hội.
2. Sản xuất công nghiệp và đầu tư xây dựng cơ bản
Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước
thực hiện đạt 25,01% KH năm và tăng 10,84% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất tại Cụm
tăng 20,39% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 36,07% trên tổng giá trị sản xuất công nghiệp
trên địa bàn huyện. Báo cáo đề xuất UBND tỉnh bổ sung Cụm công nghiệp Kỳ Sơn tại
xã Phước Sơn vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm
2025, định hướng đến 2030.
Công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng được quan tâm.
Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2018 do UBND huyện làm chủ đầu tư là 174.805 triệu
đồng, với 50 danh mục công trình; đã triển khai thi công xây dựng mới 10/23 công
trình, bàn giao đưa vào sử dụng 04 công trình chuyển tiếp, các công trình còn lại đang
hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đối
với một số dự án trọng điểm của huyện, nhất là dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường
ĐT 640 ( đoạn từ ngã ba Quốc lộ 1 đến cuối thị trấn Tuy Phước), Đê và đập dâng đập
ngăn mặn Nha Phu (GĐ I); Xây dựng CSHT khu dân cư và chợ Gò Bồi... Kiểm tra các
hư hỏng, bất cập về hạ tầng giao thông của các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn
huyện đề nghị tỉnh sửa chữa, xử lý; thực hiện xây dựng 79,751km đường bê tông hóa
giao thông nông thôn theo kế hoạch. Quy mô cấp nước sạch đến các hộ dân được mở
rộng, đã lắp đặt, đưa vào sử dụng nước sạch về thêm 124 hộ, nâng số hộ sử dụng nước
sạch lên 13.645 hộ.
3. Tài nguyên - môi trường
Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường tiếp tục
được chú trọng. Công tác triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất được quan tâm chỉ
đạo. Trình UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện kế hoạch sử dụng đất các dự án và
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khu dân cư đã hết hạn. Giao đất để xây dựng các khu dân cư năm 2017 trên địa bàn
huyện với tổng diện tích 177.950,9 m2; giao đất tái định cư cho 51 hộ bị ảnh hưởng
các dự án; thực hiện thu hồi đất để triển khai 06 dự án với diện tích 44.014,4 m2. Công
tác đấu giá Quyền sử dụng đất được tập trung triển khai, đã tổ chức đấu giá thu được
trên 52 tỷ đồng. Tập trung chỉ đạo giao giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã ký theo
dự án Vlap còn tồn cho nhân dân, đến nay đã giao 102.802/105.100 GCN (còn tồn
2.298 GCN), đạt 97,8%KH. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường
hợp lấn chiếm đất xây dựng công trình trái phép, khai thác khoáng sản trái phép. Xác
nhận 03 kế hoạch bảo vệ môi trường và 11 đề án bảo vệ môi trường đơn giản, ban
hành và triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo
thực hiện Đề án thu gom rác thải trên địa bàn huyện, tổng số hộ đăng ký thu gom rác
thải sinh hoạt đến nay là 11.491 hộ.
4. Tài chính, ngân sách, tín dụng; thương mại, dịch vụ
Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 76.205,6 triệu đồng, đạt 34,4%
KH tỉnh, đạt 21,3% KH huyện, tăng 65,9% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa
phương 164.537 triệu đồng, đạt 38,13% KH tỉnh, đạt 24,94% KH huyện, tăng 30,9%
so cùng kỳ. Tập trung thẩm tra ngân sách các đơn vị dự toán huyện và các xã, thị trấn
để tập hợp số liệu hoàn thành công tác quyết toán ngân sách địa phương 2017. Tổng
dư nợ của 07 Quỹ tín dụng nhân dân tăng 18,9% so cùng kỳ; nợ xấu chiếm 0,34%
tổng dư nợ. Tổng dư nợ của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện đạt 756.386
triệu đồng, tăng 20,7% so cùng kỳ; nợ xấu chiếm 0,7% tổng dư nợ. Phòng Giao dịch
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi với hộ
nghèo, các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ là 277.249 triệu đồng, đạt
94,43% KH tỉnh, nợ xấu chiếm 0,35% tổng dư nợ.
Giá trị sản xuất thương mại và dịch vụ đạt 26,23% KH năm, tăng 11,37% so
cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu 7.831 nghìn USD, tăng 14,51% so cùng kỳ. Công tác kiểm
tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường.
II. Văn hóa - xã hội
1. Giáo dục - đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề
Chất lượng dạy và học có tiến bộ. Đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp
nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học; tổ chức sơ kết học kỳ I và
triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 - 2018; các đề án, phong trào thi đua của
ngành giáo dục triển khai thực hiện có hiệu quả. Đã triển khai nhiều giải pháp giảm
thiểu học sinh bỏ học giữa chừng, số lượng học sinh bỏ học trong toàn huyện là 71 HS
(THCS: 07 HS, chiếm 0,07%, giảm 0,15% so cùng kỳ; THPT: 64 HS, chiếm 1,01%,
giảm 0,63% so cùng kỳ). Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, công tác
khuyến học khuyến tài được duy trì và củng cố. Công tác hướng nghiệp dạy nghề phổ
thông cho học sinh được tăng cường.
2. Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình
Công tác y tế dự phòng, phòng chống bệnh xã hội và dịch bệnh nguy hiểm được
chỉ đạo chặt chẽ. Các chương trình y tế quốc gia được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.
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Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng
cường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từng bước được nâng cấp; chất lượng khám
chữa bệnh ở các cơ sở y tế có chuyển biến, đã thực hiện khám chữa bệnh được 55.221
lượt người; tỷ lệ sử dụng giường bệnh nội trú đạt 178,28%. Tính đến 15/3/2018, toàn
huyện ghi nhận 62 ca sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong. Công tác dân số,
kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ
em được quan tâm. Tiếp tục chỉ đạo triển khai bảo hiểm y tế toàn dân.
3. Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh
Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin, thể thao, truyền
thanh tiếp tục được tăng cường. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao mừng Đảng, mừng Xuân, các lễ hội truyền thống; các hoạt động chào mừng kỷ
niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các hoạt động bảo tồn, phát
huy giá trị di sản văn hóa có tiến bộ. Triển khai công tác tuyên truyền trực quan, lưu
động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện
phần mềm Văn phòng điện tử ở các địa phương, đơn vị, phối hợp các ngành liên quan
tham mưu xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn. Chất
lượng tin bài trên sóng phát thanh và các trang thông tin của huyện ngày càng được
nâng cao.
4. Thực hiện chính sách xã hội
Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với nước, chăm lo đời sống
gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào bị thiên tai. Công tác bảo trợ xã hội được
thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Các chương
trình, chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo. Công tác chăm sóc trẻ em, người
khuyết tật, người cao tuổi, người già neo đơn tiếp tục được thực hiện. Công tác giảm
nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng. Triển khai thực hiện kế hoạch hiến máu
tình nguyện năm 2018, trong đợt 01 đã thu về 373 đơn vị máu, đạt 106,6 % KH tỉnh
giao.
III. Quốc phòng – an ninh và hoạt động nội chính
Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lực
lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện nghiêm các chế độ trực theo quy định. Công tác
xây dựng lực lượng, huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng được chú trọng; hoàn
thành công tác giao quân năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Chủ động nắm tình
hình, xử lý kịp thời các vụ liên quan đến an ninh chính trị, các phần tử cực đoan lợi
dụng tôn giáo hoạt động trái phép; bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết. Công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm được tăng cường, qua 3 tháng, phát hiện và xử lý phạm pháp
kinh tế 04/04 vụ, so cùng kỳ tăng 02 vụ; phạm pháp hình sự 03/03 vụ, so cùng kỳ
giảm 07 vụ; vi phạm môi trường 01/01 vụ, so cùng kỳ giảm 02 vụ; phạm pháp về ma
túy không xảy ra, so cùng kỳ giảm 01 vụ; tai nạn giao thông 04 vụ - chết 04 người, so
cùng kỳ tăng 02 vụ - tăng 02 người chết. Tự tử xảy ra 01 vụ - 01 người chết.
Công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, giáo dục pháp luật và trợ
giúp pháp lý được chú trọng. Việc thanh tra, kiểm tra được triển khai theo kế hoạch.
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Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tập trung chỉ đạo và thực hiện đúng
quy định. Hoạt động tiếp dân được duy trì thường xuyên. Công tác giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân được tập trung chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo
triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định.
IV. Hoạt động của hệ thống chính trị
1. Công tác xây dựng Đảng
1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Huyện ủy và các cấp ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII),
chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn,
các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tỉnh và huyện (Kỷ niệm 88 năm ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930 – 03/02/2018; Kỷ niệm 43 năm ngày
giải phóng huyện Tuy Phước 31/3/1975 – 31/3/2018...); tổ chức Hội nghị triển khai
chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng
phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt của
huyện; đồng thời hướng dẫn việc tổ chức học tập và viết bản đăng ký theo nội dung
chuyên đề năm 2018, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư
tưởng. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, chống
âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch được tăng cường. Công tác
thông tin được duy trì thường xuyên. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện: Nghị quyết
23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học,
nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chị thị số 24-CT/TW ngày
04/7/2008 của Ban Bí thư “Về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt
Nam trong tình hình mới” và Thông báo Kết luận số 154-TB/TW ngày 20/12/2014
của Ban Bí thư về 05 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW. Công tác đào tạo, bồi
dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng kết nạp Đảng
được quan tâm. Đã tổ chức 03 lớp đảng viên mới cho 192 học viên; 02 lớp đối tượng
kết nạp đảng cho 164 học viên và 04 lớp bồi dưỡng công tác đảng cho Bí thư chi bộ và
cấp ủy viên ở cơ sở. Tổ chức thành công buổi gặp mặt, giao lưu sinh viên tiêu biểu lần
thứ IX năm 2018. Công tác biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm chỉ đạo; đến nay đã
có 12 xã - thị trấn và 02 ngành xuất bản tập lịch sử đấu tranh cách mạng.
1.2. Công tác tổ chức, cán bộ
Các cấp ủy Đảng tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng
(TCCSĐ). Hoàn thành công tác đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm
2017, trong đó có 19 tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, chiếm 50%, 19 tổ chức cơ sở
Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 352 đảng viên đạt HTXSNV, 3477 đảng viên đạt
HTTNV, 388 đảng viên đạt HTNV và 19 đảng viên không HTNV. Xin ý kiến Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm nhân sự Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo
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Huyện ủy theo quy định. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ quân sự và
cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 101QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng
viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ được chú trọng. Đã thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015 – 2020 và
nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cử 01 đồng chí đi học lớp Trung cấp LLCT – HC tại trường
Chính trị tỉnh. Công tác luân chuyển, phân công, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
cán bộ được thực hiện đúng quy trình. Các chế độ chính sách được thực hiện kịp thời
và đúng quy định. Công tác phát triển đảng viên 01 đảng viên; chuyển đảng chính thức
cho 70 trường hợp; tổ chức 01 đợt tặng Huy hiệu Đảng cho 30 đảng viên. Công tác
bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng.
1.3. Công tác kiểm tra, giám sát
Đã triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; đồng thời chỉ
đạo cấp ủy cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm
2018. Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của
Bộ Chính trị (khóa XI) về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Triển khai Quy định số
102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng
viên vi phạm. Tiến hành rà soát việc thực hiện Quy chế làm việc, nhiệm kỳ 2015 –
2020 và hướng dẫn xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đối với Đảng ủy Công an huyện.
Tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo đề nghị của Đảng ủy cơ
sở. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được các cấp ủy và Ủy
ban kiểm tra các cấp chú trọng thực hiện.
2. Công tác xây dựng chính quyền
Chỉ đạo HĐND và UBND huyện cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 11 của Huyện ủy về triển khai nhiệm vụ năm 2018 trên các lĩnh vực
kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, sắp xếp tổ
chức bộ máy các phòng, ban huyện và các xã, thị trấn; phê duyệt chức năng, nhiệm vụ
cụ thể cho từng đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Tổ chức kiểm tra,
đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính 2017 các xã, thị trấn và ban
hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung
Chương trình phát triển thanh niên huyện Tuy Phước đến năm 2020; Chương trình
phát triển thanh niên huyện Tuy Phước năm 2018; xây dựng, ban hành Kế hoạch thực
hiện Quyết định số 99-QĐ-TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,
”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đánh giá kết quả tinh giản biên chế giai
đoạn 2015 – 2017 và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2018 2021. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo được tăng cường. Công tác thi
đua khen thưởng được quan tâm chỉ đạo và thực hiện theo đúng quy định của Nhà
nước. Tổ chức trao tặng Kỷ niệm Chương cho 21 cá nhân bị địch bắt, tù đày.
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3. Công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể
Các cấp ủy và tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo
công tác dân vận, định hướng nội dung hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Tập
trung thực hiện công tác tôn giáo, đối ngoại nhân dân; phát huy quyền làm chủ của
nhân dân; quy chế dân chủ ở cơ sở và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ
thống chính trị các cấp; phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ pháp luật, trợ giúp pháp lý. Thực
hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong
sạch vững mạnh. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,
nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”... Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và Hội đoàn thể thường xuyên tổ chức thăm
hỏi các cơ sở thờ tự, chức sắc tôn giáo nhân kỷ niệm các ngày lễ trọng của tôn giáo.
Chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở tiến tới Đại hội Hội Nông dân cấp huyện,
nhiệm kỳ 2018-2023. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày
10/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các
địa phương, đơn vị vùng đồng bằng với các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu
số”. Nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu thực tiễn; việc phát triển hội, đoàn
viên nòng cốt các địa bàn trọng điểm được chú trọng.
B. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM
- Hậu quả lũ lụt năm 2016 và năm 2017 để lại rất nặng nề, trong khi nguồn kinh
phí địa phương có hạn, kinh phí cấp trên hỗ trợ chậm, bên cạnh đó một số công trình
công tác khắc phục cần có thời gian đầu tư dài. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp,
nhất là các đợt lạnh thường xuyên xảy ra gây bất lợi cho cây trồng, vật nuôi.
- Hoạt động HTXNN sau khi chuyển đổi còn nhiều khó khăn, lúng túng, thiếu
vốn, nợ tồn đọng trong xã viên còn nhiều, tình hình hoạt động nghề cấm khai thác
thủy sản vẫn còn xảy ra chưa được xử lý triệt để.
- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, hành
lang đê điều ở một số địa phương còn bất cập, công tác kiểm tra, xử lý chưa kịp thời,
thiếu kiên quyết; việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương và giải
phóng mặt bằng để thi công một số công trình trọng điểm còn chậm, không đảm bảo
theo tiến độ đề ra.
- Việc thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó
khăn. (Ở xã là tiêu chí số 18 về xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; ở huyện là
việc xây dựng tuyến đường ĐH42)
- Một số khoản thu còn đạt thấp so với kế hoạch giao.
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số vụ tồn đọng.
- Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội có lúc có nơi chưa kịp thời;
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCSĐ chưa mạnh; công tác phát triển
đảng viên ở một số cấp ủy chưa chú trọng; công tác biên soạn lịch sử truyền thống đấu
tranh cách mạng ở xã Phước Hòa tiến độ còn chậm. Công tác nắm tình hình, thu thập
thông tin qua công tác giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên để phát hiện dấu

8

hiệu vi phạm còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể với chính
quyền ở một số cơ sở thiếu đồng bộ nên việc tham mưu cho cấp ủy có một số mặt
chưa toàn diện, xây dựng lực lượng nòng cốt chưa đủ mạnh để lãnh đạo phong trào.
Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; ngoài nguyên nhân khách quan
của tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, tình
trạng biến đổi khí hậu khó lường; chủ yếu do nguyên nhân chủ quan: Sự lãnh đạo của
Ban Thường vụ Huyện ủy, điều hành của UBND huyện chưa toàn diện ở một số lĩnh
vực, đôi lúc chưa kịp thời; công tác kiểm tra, chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại, yếu
kém chưa tập trung. Công tác vận động quần chúng của một số tổ chức trong hệ thống
chính trị chưa mạnh. Năng lực lãnh đạo, điều hành và tinh thần trách nhiệm trong công
tác tham mưu, tổ chức thực hiện của một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban,
ngành của huyện chưa tập trung đúng mức, năng lực công tác của một số cán bộ, công
chức chưa cao.
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2018
Quý II năm 2018 tiếp tục triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ theo
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra; trong đó, triển
khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
I. Phát triển kinh tế
1. Phát triển nông nghiệp và nông thôn
Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa, hoa màu vụ Đông Xuân 2017 - 2018; chỉ đạo
thực hiện tốt công tác sản xuất vụ Hè Thu đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống và phù hợp
với tình hình hạn hán trên địa bàn. Tiếp tục liên kết với các doanh nghiệp để duy trì và
mở rộng cánh đồng mẫu lớn vụ Thu; phấn đấu đạt tỷ lệ sử dụng giống kỹ thuật lúa lai
trên 98% diện tích và nhân rộng việc sử dụng công cụ sạ hàng, cơ giới hóa trong sản
xuất. Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững.
Kiểm tra, hướng dẫn công tác tiêu độc sát trùng, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết
mổ và thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm; Triển
khai Đề án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, đẩy mạnh công tác phối giống bò để phát
triển đàn bò lai, khuyến khích hình thành các gia trại trong chăn chăn nuôi. Tăng
cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai quyết liệt
phương án phòng, chống cháy rừng. Triển khai các biện pháp hỗ trợ ngư dân nuôi
trồng thủy sản bền vững và hiệu quả. Tăng cường ngăn chặn, xử lý việc đánh bắt thủy
sản trái phép ở mặt nước tự nhiên và trên đầm Thị Nại.
Chỉ đạo tiếp tục triển khai Kế hoạch đổi mới và phát triển các HTXNN. Tổ chức
kiểm tra, hướng dẫn các HTXNN tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đọng, quản lý
tài chính, vốn quỹ để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Chỉ đạo đầu tư nâng
cấp, kiên cố hóa các công trình thủy lợi, đê điều phục vụ cho sản xuất, dân sinh và
phòng chống lụt bão; triển khai kiên cố hóa kênh mương theo kế hoạch năm 2018. Tổ
chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai
nhiệm vụ năm 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện việc xét, bố trí di dời dân ở trong
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vùng đặc biệt nguy hiểm, vùng nguy hiểm vào khu tái định cư Huỳnh Giản, Phước
Hòa trước mùa mưa lũ 2018.
Tiếp tục triển khai chương trình hành động về xây dựng huyện Tuy Phước đạt
chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện 19
tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới, trên cơ sở đó hướng dẫn 05 xã còn lại xây dựng kế
hoạch thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020, nhất
là các xã trong kế hoạch năm 2018. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện, duy trì và nâng cao
chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã hoàn thành nông thôn mới.
2. Sản xuất công nghiệp và đầu tư xây dựng cơ bản
Đôn đốc các doanh nghiệp đã được giao đất đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà
máy đi vào hoạt động, để làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Tiếp tục triển khai Kế
hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Phát triển công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Triển khai hoạt
động khoa học công nghệ năm 2018 đạt hiệu quả.
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục
theo dõi việc thực hiện các công trình chuyển tiếp; trong đó, tập trung công tác quản lý
đối với các dự án trọng điểm của huyện. Tập trung triển khai thiết kế, lập dự toán đầu
tư xây dựng các danh mục đê sông, tuyến đường giao thông đã được chủ trương đề
nghị bổ sung danh mục đầu tư, triển khai thực hiện trước mùa mưa lũ năm 2018; tăng
cường công tác phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Kiểm
tra, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch chương trình bê
tông hóa giao thông nông thôn năm 2018 (79,751km). Tăng cường khai thác, cung cấp
nước sạch và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt.
3. Tài nguyên - môi trường
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng
sản; tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm
2017 các xã còn lại và kế hoạch sử dụng đất năm 2018; chỉ đạo công tác xét giao đất,
thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, thực hiện việc cho thuê đất đảm
bảo theo quy định. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản việc giao GCN thuộc dự án
Vlap. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất đai, hành
lang đê, khai thác khoáng sản trái phép; công tác bảo vệ môi trường, phòng chống sự
cố môi trường đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện. Tiếp tục mở rộng
địa bàn thu gom rác thải sinh hoạt.
4. Tài chính, ngân sách, tín dụng; thương mại, dịch vụ
Tập trung triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là công tác thu nợ
thuế và các khoản thu đạt thấp, nhất là thu thuế từ lĩnh vực ngoài quốc doanh để đảm
bảo nhu cầu chi thường xuyên. Đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất
để đảm bảo kế hoạch chi đầu tư phát triển. Hoàn thành công tác tổng quyết toán ngân
sách địa phương năm 2017 và Báo cáo sơ kết 2,5 năm thực hiện Kế hoạch ngân sách
và đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của
các Ngân hàng và Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn huyện.
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Thực hiện hỗ trợ, tạo điều kiện để mở rộng các loại hình kinh doanh thương
mại, dịch vụ phát triển. Xây dựng phương án di dời chợ Gò Bồi (Phước Hòa); mô hình
thí điểm ATTP chợ Diêu Trì. Tổ chức lễ công bố nhãn hiệu Nem chả Chợ Huyện và
xây dựng quy chế quản lý thương hiệu Nem chả chợ huyện trên địa bàn huyện.
II. Văn hóa - xã hội
1. Giáo dục - đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề
Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường công tác quản lý việc dạy
thêm; đẩy mạnh công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Chỉ đạo
ngành giáo dục tổ chức tổng kết năm học 2017 - 2018; chuẩn bị các điều kiện để xét,
công nhận học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học, tốt nghiệp THCS và tổ chức
kỳ thi tốt nghiệp THPT, dạy nghề phổ thông; tiếp tục triển khai công tác phổ cập giáo
dục và các giải pháp giảm thiểu số lượng học sinh bỏ học; xây dựng kế hoạch tổ chức
các hoạt động hè cho học sinh; phối hợp phục vụ các kỳ thi diễn ra trên địa bàn.
Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho giáo dục, tạo cảnh
quan trường học, chú trọng công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Nâng cao hiệu
quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng và chất lượng đào tạo nghề phổ
thông. Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 2023.
2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình
Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hơn nữa chất lượng khám, điều trị ở
tuyến huyện và tuyến cơ sở. Tăng cường kiểm tra hoạt động hành nghề y dược tư
nhân; triển khai xây dựng xã, thị trấn đăng ký đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Nâng
cao chất lượng dân số, gắn với chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.
3. Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh
Triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hoạt động văn hóa thông tin, thể
dục thể thao và truyền thanh.
Triển khai một số hoạt động quảng bá du lịch theo Kế hoạch số 40-KH/HU,
ngày 07/7/2017 của Huyện ủy thực hiện CTHĐ số 06-CTr/TU, ngày 20/10/2016 của
Tỉnh ủy về “Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016- 2020”;
tiếp tục thực hiện mở rộng, trùng tu các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện đã
được phê duyệt.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà
nước; xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn. Chú trọng
công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao; tiếp tục
nâng cao chất lượng hoạt động truyền thanh từ huyện đến cơ sở.
4. Thực hiện các chính sách xã hội
Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, giải pháp đảm bảo an sinh xã
hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu
đãi đối với người có công, người nghèo, trẻ em và các đối tượng xã hội có hoàn cảnh
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đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, gắn với đào tạo nghề, giải quyết
việc làm, quan tâm công tác xuất khẩu lao động; tiếp tục huy động các nguồn đóng
góp ủng hộ của các cá nhân, tổ chức nhân đạo, từ thiện để cứu trợ kịp thời cho nhân
dân các vùng gặp thiên tai, khó khăn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên
địa bàn. Tiếp tục triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện.
III. Quốc phòng - an ninh và hoạt động nội chính
Tăng cường chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục
thực hiện kế hoạch bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn của đất nước. Thực hiện nghiêm các
chế độ trực theo quy định. Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm
2018. Tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và triển
khai nhiệm vụ năm 2019. Tăng cường công tác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn
xã hội, nhất là tội phạm hình sự; phòng chống cháy nổ. Tiếp tục triển khai quyết liệt
các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát,
xử lý các trường hợp vi phạm.
Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018,
tập trung những vấn đề đang bức xúc. Duy trì nề nếp tiếp dân; tập trung giải quyết các
vụ khiếu nại, tố cáo kịp thời, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác điều
tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Thực hiện công tác thanh tra theo đúng kế hoạch.
Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
IV. Hoạt động của hệ thống chính trị
1. Công tác xây dựng Đảng
Tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ các CTHĐ, Kế hoạch của Huyện ủy, chuẩn bị
sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm
kỳ 2015 – 2020 (cụ thể có danh mục các Kế hoạch và Chương trình hành động của
Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của
Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ huyện kèm theo). Chỉ đạo và
tiến hành tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7
khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn (theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy).
1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Chỉ đạo tiếp tục triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của
Đảng, các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của
Huyện ủy trong toàn huyện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán
bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trong các tổ chức cở sở đảng trực thuộc Huyện ủy, trong cán
bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chỉ đạo tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm các
sự kiện lớn của đất nước; nâng cao cảnh giác cách mạng, tăng cường đấu tranh chống
âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa;
nâng cao nhận thức về vấn đề biển, đảo, biên giới quốc gia, các hiệp định thương mại
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tự do, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới... Tổ chức sơ kết
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường công tác
quản lý nhà nước đối với các dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao; tiếp tục nâng cao
chất lượng hoạt động truyền thanh từ huyện đến cơ sở nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị
địa phương và nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân; chú trọng cổ vũ, động viên nhân tố
mới, mô hình mới; thực hiện nghiêm tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu
biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
nhân dịp sinh nhật Bác (19/5). Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công
tác đảng cho Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ và chi ủy viên trực thuộc Đảng ủy cơ sở.
Tiếp tục đôn đốc, theo dõi việc biên soạn, hoàn tất việc chỉnh sửa, xuất bản truyền
thống đấu tranh cách mạng xã Phước Hòa.
1.2. Công tác tổ chức, cán bộ
Điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan xung quanh huyện
và một số chức danh chủ chốt xã – thị trấn còn thiếu. Rà soát bổ sung quy hoạch cấp
ủy và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015 -2020, nhiệm kỳ 2020 -2025. Thực hiện
quy trình bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khoá XXI, nhiệm kỳ 2015 2020. Đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng, các phòng ban, ngành thực hiện rà soát bổ
sung quy hoạch và các xã – thị trấn tiến hành bổ sung cấp ủy ở những nơi còn thiếu.
Tăng cường công tác phát triển đảng viên. Thực hiện kịp thời chế độ chính sách cho
cán bộ, công chức theo quy định. Tập trung làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn
chính trị, phát thẻ đảng viên; tặng và truy tặng huy hiệu Đảng.
1.3. Công tác kiểm tra, giám sát
Tiếp tục triển khai thực hiện và chỉ đạo UBKT Huyện ủy, cấp ủy cơ sở thực
hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu
nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức
đảng, đảng viên vi phạm.
2. Công tác xây dựng chính quyền
Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND và
UBND các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra chấn chỉnh và nâng cao chất lượng thực
hiện cơ chế “một cửa” của các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện đơn giản hóa thủ tục
hành chính. Xây dựng nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 các đơn vị
sự nghiệp cấp huyện trình Sở Nội vụ; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện mở
rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 các xã, thị trấn. Tăng
cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp, hợp tác chặt
chẽ giữa các phòng, ban, ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục củng cố,
kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo làm tốt
công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng.
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3. Công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể
Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí
Minh về công tác dân vận trong hệ thống chính trị; phát huy quyền làm chủ của nhân
dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp; quy chế dân
chủ ở cơ sở. Chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 –
2023. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội. Đẩy mạnh các cuộc vận động
và các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân. Nâng cao chất lượng lực lượng
nòng cốt. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 05/01/2013 của
Ban Bí thư về“Chủ trương, giải pháp giải quyết vấn đề hoạt động phục hồi “Giáo hội
Phật giáo Việt Nam thống nhất”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW
ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân
Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 10 năm
thực hiện Thông báo Kết luận số 148-TB/TW ngày 04/4/2008 của Bộ Chính trị về
“Giải quyết nhà, đất có liên quan đến tôn giáo”.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Huyện ủy viên;
- Các Ban của Huyện ủy;
- Các tổ chức cơ sở đảng;
- Lưu VPHU.
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