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Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2019 

Trong năm 2019, 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: Tình 

hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động; thời tiết thất thường kết hợp 

với dịch bệnh trên vật nuôi gây nhiều thiệt hại; trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi 

diễn biến phức tạp... 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; cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư, nâng 

cấp; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục tiến bộ; đời sống nhân 

dân trong huyện cơ bản ổn định. 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. 

* Một số kết quả chủ yếu năm 2019 

 1. Tổng giá trị sản xuất của các ngành tăng 9,2% (NQ: 9,1%), trong đó: Nông - lâm 

- thủy sản tăng 4% (NQ: 3,58%); Công nghiệp - xây dựng tăng 11% (NQ: 10,9%), riêng 

công nghiệp tăng 10,9% (NQ: 10,8%); dịch vụ tăng 11,4% (NQ: 11,4%).  

 2. Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản - công nghiệp và xây dựng - dịch vụ trong 

giá trị sản xuất (giá thực tế): 30,5% - 47,6%- 21,9% (NQ: 30,5% - 47,6% - 21,9%). 

 3. Sản lượng lương thực có hạt đạt 106.856 tấn (NQ: 103.772 tấn), trong đó: 

sản lượng lúa đạt 104.840 tấn (NQ: 101.450 tấn). 

 4. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,7 triệu đồng/năm/người (NQ: 45,6 

triệu đồng/năm/người). 

5. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 15,1% (NQ: 15%). 
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 6. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn 563.971 triệu đồng (NQ: 486.150 

triệu đồng), trong đó, thu tiền sử dụng đất 375.000 triệu đồng (NQ: 300.000 triệu 

đồng).  

 7. Duy trì 13 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2020. 

 8. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,5% (NQ: 90%). 

 9. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 9,2% (NQ: Dưới 9,5%). 

 10. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,58%, giảm 1,08% so với cùng kỳ (NQ: Giảm từ 1-

1,5% theo tiêu chí mới). Tạo việc làm tăng thêm cho 1.395 lao động (NQ: 1.000  lao động). 

11. Xây dựng 02 trường đạt chuẩn quốc gia (NQ: 02 trường). 

12. Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch 62% (NQ: 61%). Tỷ lệ dân cư 

nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5% (NQ: Trên 98,2%). 

    13. Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao (NQ: 100%). 

14. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

15. Phát triển đảng viên đạt 3,37% so với tổng số đảng viên, trong đó đoàn 

viên chiếm 75,6% trở lên. 

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

I. Phát triển kinh tế 

1. Phát triển nông nghiệp và nông thôn 

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 100,2% KH, tăng 4% so cùng kỳ, 

trong đó: nông nghiệp tăng 3%, lâm nghiệp tăng 4,5%, thủy sản tăng 8,2% so cùng kỳ. 

Trong lĩnh vực trồng trọt, tuy thời tiết đã làm ngập úng vụ Đông Xuân, thiếu 

nước vụ Hè Thu, làm tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm 1,36% nhưng 

nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp nên sản lượng hầu hết các cây lương 

thực đều tăng so cùng kỳ; riêng cây lúa, sản lượng hơn 104,8 nghìn tấn, tăng 1,29% 

và năng suất đạt 70,1 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha so cùng kỳ. Triển khai thực hiện cánh 

đồng mẫu lớn quy mô hơn 2.039 ha, năng suất đạt 72,3 tạ/ha cao hơn 2,6 tạ/ha so 

đối chứng; trong đó, diện tích cánh đồng lớn 840 ha/04 xã; diện tích liên kết sản 

xuất lúa giống hơn 759ha, doanh nghiệp thu mua hơn 5.000 tấn mang lại lợi nhuận 

tăng thêm cho nông dân gần 7,5 tỷ đồng. Công tác khuyến nông được quan tâm; đã 

triển khai nhiều mô hình đạt hiệu quả: Sản xuất nấm rơm từ rơm cuộn, trồng hoa, 

kiểng trong nhà lưới, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất cây trồng cạn. 

Công tác chăn nuôi, thú y được quan tâm chỉ đạo nhưng trong bối cảnh chịu 

thiệt hại của dịch bệnh trên lợn, làm ảnh hưởng đến thu nhập hộ chăn nuôi. Tổng 

đàn lợn giảm 26,5%, đàn trâu giảm 5,72%, đàn bò tăng 0,8%, đàn gia cầm tăng 

8,4% so cùng kỳ. Về thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), đã hỗ trợ hơn 11,2 

tỷ đồng cho các hộ chăn nuôi bị dịch. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh trên 

lợn nhưng huyện cũng đã triển khai nhiều mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả cao 
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như: Mô hình liên kết chăn nuôi vịt biển thương phẩm gắn tiêu thụ; nuôi bò thịt 

chất lượng cao... Công tác kiểm tra, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng được tăng 

cường; đã tổ chức khai thác rừng sản xuất hơn 219ha, đã trồng lại 173,5ha, chăm 

sóc 388 ha rừng trồng. Công tác nuôi trồng và khai thác thủy sản được quan tâm 

chỉ đạo; diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 1001 ha, đạt 100% KH, sản lượng nuôi 

trồng đạt hơn 2.620 tấn, tăng 4,5% so cùng kỳ; sản lượng khai thác thủy sản ước 

đạt 4.610 tấn, đạt 100,2% KH, tăng 1,1% so cùng kỳ. Đã chỉ đạo tăng cường tuần 

tra, xử lý các trường hợp sử dụng nghề cấm để khai thác thủy sản trái phép. 

Chỉ đạo kiểm tra các công trình thủy lợi, tu bổ, nạo vét kênh mương đảm bảo 

nước tưới kịp thời. Hỗ trợ 304 tấn lúa giống/2.678 ha bị ngập úng đầu vụ Đông 

Xuân phải sạ lại. Tập trung thực hiện việc di dời dân vào khu tái định cư Huỳnh 

Giản, Phước Hòa. Hoạt động kinh tế tập thể được quan tâm; đã có 16/16 HTX NN 

tổ chức Đại hội thường niên theo quy định; triển khai sáp nhập và Đại hội thành lập 

HTX NN mới tại xã Phước Thuận và Phước An; hoàn thành công tác thanh quyết 

toán năm 2018 các HTX, nợ cũ từ năm 2018 trở về trước đã thu đạt 23% (KH: 

30%), thu nợ mới phát sinh trong năm 2019 đạt 94% (KH: 95%). Công tác xây 

dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo; đến nay, toàn huyện đã có 10/11 xã 

đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung kiểm 

tra, hướng dẫn UBND xã Phước Thắng khẩn trương hoàn thành các tiêu chí chưa 

đạt để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới vào đầu năm 2020; xã Phước Lộc, Phước Hưng đạt chuẩn xã nông 

thôn mới nâng cao năm 2020; đồng thời, chỉ đạo các ngành của huyện tập trung rà 

soát, hoàn thiện các tiêu chí cấp huyện, đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, xem 

xét công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2020.  

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 và 

xây dựng ước thực hiện đạt 100% KH năm và tăng 11%, riêng giá trị sản xuất công 

nghiệp tăng 10,9% so cùng kỳ. Những năm qua, huyện đã tích cực thu hút đầu tư 

vào Cụm Công nghiệp Phước An, hiện đã có 39,2/39,7ha đất được thuê từ 19 đơn 

vị, trong đó có 17/19 doanh nghiệp hoạt động, diện tích lấp đầy đạt gần 100%, giải 

quyết việc làm tại chỗ hơn 1.500 lao động; giá trị sản xuất tại Cụm tăng 12,4% so 

với năm 2018, chiếm tỷ trọng 32% trên tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa 

bàn huyện. Ngoài ra, đã bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển khu chế biến tập 

trung tại xã Phước An, xã Phước Thành và xã Phước Sơn với tổng diện tích 98,6ha. 

Công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng được tập trung 

chỉ đạo. Tổng vốn đầu tư phát triển do UBND huyện làm chủ đầu tư là 225.777 

triệu đồng/52 danh mục công trình; đã triển khai thi công 31/31 công trình xây 

dựng mới, bàn giao đưa vào sử dụng 05/10 công trình chuyển tiếp. Tập trung chỉ 

đạo xử lý, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong công tác giao đất, bồi thường giải 

phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình: Nâng cấp mở rộng 
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tuyến đường ĐT640 (đoạn từ ngã ba Quốc lộ 1A đến cuối thị trấn Tuy Phước); 

nâng cấp tuyến đường ĐH42; mở rộng khả năng tiêu thoát lũ tại vị trí cầu 20; đê 

Trường Giang, xã Phước Sơn; cầu Huỳnh Đông, cầu Phước Thành; mở rộng đường 

vào ga Diêu Trì; 02 cầu tàu bến thủy nội địa tại xã Phước Sơn …. Giá trị thanh toán 

khối lượng hoàn thành ước đạt 214.777 triệu đồng, đạt 95,1% KH. Đã xây dựng 

kiên cố hóa 23,3/31,4 km kênh mương, đạt 73,4% KH; 76/76km bê tông giao thông 

nông thôn, đạt 100% KH. Tổ chức rà soát, phê duyệt các đồ án quy hoạch của 

huyện phù hợp với đồ án quy hoạch Khu vực phía Tây Bắc thành phố Quy Nhơn.  

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. Đã lập thủ tục trình UBND tỉnh gia hạn kế hoạch sử dụng đất 

khu dân cư với tổng diện dích hơn 73,3 nghìn m2 tại 08 xã và giao hơn 123 nghìn 

m2 đất để xây dựng khu dân cư năm 2018 tại 05 xã; giao đất tái định cư và mua 

thêm đất liền kề cho 67 hộ bị ảnh hưởng dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 640. 

Thu hồi đất để thực hiện 34 dự án, công trình với tổng diện tích hơn 643 nghìn m2. 

Phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 43 công trình, dự án. Lập 

danh mục công trình, dự án sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2020, thực 

hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 05 năm (2015 - 2019), 

xây dựng bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trình UBND tỉnh phê duyệt. Triển 

khai việc đấu giá quyền sử dụng đất, đã tổ chức đấu giá các khu dân cư được 755 lô 

với diện tích hơn 100 nghìn m2 được 709 tỷ đồng; cấp 1.316 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân.  

Quy mô cấp nước sạch đến các hộ dân được mở rộng, đã đưa nước sạch về 

thêm 396 hộ, đạt 198% KH, nâng số hộ sử dụng nước sạch lên 14.374 hộ, tăng 

3,1% so cùng kỳ. Phối hợp cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thiếu nước dài 

ngày do nắng hạn ở hai xã Phước Thuận, Phước Hòa. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề 

án thu gom rác thải trên địa bàn huyện; đã phát triển thêm 97 hộ, nâng tổng số hộ 

đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt lên 13.146 hộ, tăng 0,75% so cùng kỳ.  

4. Tài chính, ngân sách, tín dụng; thương mại, dịch vụ 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 563.971 triệu đồng, đạt 195,9% KH tỉnh, đạt 

116,1% KH huyện và tăng 52,9% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 

738.487 triệu đồng, đạt 153,1% KH tỉnh giao, đạt 100,3% KH huyện và tăng 11,8% 

so cùng kỳ. Tổng vốn của 07 Quỹ tín dụng nhân dân là 320.817 triệu đồng; tổng dư 

nợ tăng 15,8% so cùng kỳ; nợ xấu chiếm 0,22% tổng dư nợ. Tổng dư nợ của Chi 

nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện đạt hơn 1.010 tỷ đồng, tăng 12,7% so cùng 

kỳ; nợ xấu chiếm 0,1% tổng dư nợ, giảm 0,2% so cùng kỳ. Phòng Giao dịch Ngân 

hàng Chính sách xã hội huyện cho vay các chương trình tín dụng với tổng dư nợ là 

330.245 triệu đồng với hơn 11 ngàn hộ vay, tăng 8,7% so cùng kỳ.  
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Các hoạt động thương mại, dịch vụ có sự tăng trưởng, thị trường hàng hóa 

trong huyện phát triển sôi động, sức mua trong các tầng lớp nhân dân có sự chuyển 

biến tích cực. Giá trị sản xuất thương mại và dịch vụ đạt 100% KH, tăng 11,4% so 

cùng kỳ. Duy trì hoạt động sản xuất và phát triển kinh doanh tại các làng nghề 

truyền thống. Hoàn thành công tác di dời chợ Gò Bồi; phê duyệt triển khai xây 

dựng chợ Quán Mối, xã Phước Lộc; xây dựng chợ Bò tại xã Phước An; lập thủ tục 

cấp 07 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Nem chả Chợ huyện, đồng thời 

kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu này trên địa bàn huyện; cấp 590 giấy phép đăng ký 

hộ kinh doanh. Cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp 

tục được triển khai rộng khắp; tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Cuộc 

vận động; đã phối hợp tổ chức 01 phiên chợ hàng Việt về nông thôn. 

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. Các đề án và các 

phong trào thi đua của ngành giáo dục được triển khai có hiệu quả. Đã có 55/60 

trường đạt chuẩn Quốc gia. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019: 

Tiểu học đạt 100%; THCS đạt 99,4%, giảm 0,1%; THPT đạt 95,5%, giảm 2,37% 

so cùng kỳ. Đã triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu học sinh bỏ học giữa chừng1. 

Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, công tác khuyến học khuyến tài được 

duy trì và củng cố; công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm chỉ đạo. Công tác 

hướng nghiệp dạy nghề phổ thông cho học sinh được chú trọng. 

2. Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình 

Các chương trình y tế quốc gia được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. 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 tuyến có chuyển biến, đã thực hiện khám chữa bệnh được 218.927 lượt 

người, đạt 109,4% KH, nhưng giảm 29.766 lượt người so cùng kỳ. Công tác khám 

chữa bệnh bằng Y học cổ truyền được chú trọng; đã có 36.150 lượt người đến chữa 

bệnh bằng phương pháp truyền thống này. Công tác y tế dự phòng, phòng chống 

bệnh xã hội và dịch bệnh nguy hiểm được tập trung chỉ đạo. Công tác dân số, kế 

hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ 

em được quan tâm; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 9,2%; tỷ lệ trẻ 

em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi giảm còn 18,1%. Công tác kiểm tra vệ sinh 

an toàn thực phẩm, hành nghề y dược ngoài công lập được thực hiện thường xuyên. 

Hoàn thành công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Chỉ đạo triển khai 

BHYT toàn dân; tổng số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,5% so với dân số.  

                                        
1 số lượng học sinh bỏ học trong toàn huyện là 162 HS (THCS: 48 HS, chiếm 0,18%, giảm 0,1% so cùng kỳ; THPT: 

114 HS, chiếm 1,81%, tăng 0,8% so cùng kỳ) 
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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 bảo tồn, 

phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với công tác quảng bá du lịch đã từng bước 

được triển khai và đạt được những kết quả bước đầu; tổ chức thuyết minh phục vụ 

12 đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan các di tích lịch sử của huyện. Tổ 

chức thành công Giải Võ thuật cổ truyền toàn huyện lần I; cử Đoàn tham gia Giải 

Võ cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng Đế Quang Trung lần II đạt 

thành tích Nhất toàn đoàn; phối hợp tổ chức thành công nội dung biểu diễn của 

chương trình Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII tại Bình Định. 

Hoàn thành việc xây dựng video clip quảng bá du lịch của huyện Tuy Phước. Đẩy 

mạnh triển khai thực hiện phần mềm Văn phòng điện tử ở các địa phương, đơn vị; 

vận hành 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 điện tử của huyện ngày càng được 

nâng cao. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI; duy 

trì tốt hoạt động của Thư viện huyện. 

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; đã tổ chức thăm, khám và 

tặng quà cho 13 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Công tác chăm sóc trẻ em, người 

khuyết tật, người cao tuổi, người già neo đơn tiếp tục được thực hiện; tổ chức cấp 

23.819 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người dân sống ở xã đặc biệt khó 

khăn, vùng bãi ngang, người cao tuổi; phối hợp thăm, tặng gần 15.169 suất quà trị 

giá hơn 3,6 tỷ đồng trong các dịp lễ tết cho người có công, đồng bào bị thiên tai, 

người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo; phân bổ gần 79 tấn gạo đỏ lửa cho 4.872 hộ có 

hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thẩm tra 90 nhà sập hoàn toàn và 65 nhà hư hỏng do 

bão số 5. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng; đã tạo việc làm 

mới cho 1.395 lao động, đạt 139,5% KH và tổ chức 22 lớp đào tạo nghề cho 873 

lao động nông thôn. Trong năm, huyện đã có 1.091 hộ nghèo và hộ cận nghèo được 

thoát nghèo; nhưng bổ sung 05 hộ nghèo với 18 nhân khẩu. Tổ chức tốt kế hoạch 

hiến máu tình nguyện năm 2019, đạt 102,5% KH. 

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. Đánh 

giá kết quả triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác quốc 
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phòng2. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng 

được chú trọng; hoàn thành công tác giao quân năm 2019 đảm bảo chỉ tiêu tỉnh 

giao. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã Phước Thắng, Phước Nghĩa 

và thị trấn Diêu trì. 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, bảo đảm an toàn 

giao thông được tăng cường3. Đã tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý xã 

hội, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông; huyện đã tổ chức lắp đặt 

124 điểm/270 mắt camera an ninh, kết hợp đồng bộ dữ liệu cùng 1.123 điểm/1.746 

mắt camera từ nhà dân tự lắp đặt, đã nâng cao hiệu quả công tác điều tra, phòng 

ngừa tội phạm, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân. 

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. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tập trung chỉ đạo và thực 

hiện đúng quy định pháp luật. Hoạt động tiếp dân được duy trì thường xuyên4. 

Công tác giải quyết đơn thư khiếu tố và kiến nghị của nhân dân được tập trung chỉ 

đạo. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xử lý các vụ khiếu tố còn tồn đọng.  

IV. Hoạt động của hệ thống chính trị 

1. Công tác xây dựng Đảng 

Tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ 

Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng”; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm 

kỳ Đại hội XII. Ban hành Kế hoạch5 và thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 

Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện kế hoạch 

về tổ chức đại hội cấp cơ sở và Đảng bộ huyện. 

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 8 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa 

XII) và các Chỉ thị, Kế hoạch, Quy định của Trung ương, tỉnh, huyện. Tổ chức Hội 

nghị triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh chuyên đề năm 2019; tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức các đợt thông tin, sinh hoạt chính trị và các hoạt 

                                        
2 Báo cáo tổng kết 10 năm: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Thực hiện Hướng dẫn 35-HD/BTCTW của Ban Tổ 

chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. 
3 Trong năm, đã xử lý vi phạm về trật tự xã hội 47 vụ/88 đối tượng, tăng 05 vụ so cùng kỳ. Xảy ra 27 vụ cháy, thiệt 

hại hơn 36,3 tỷ đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 12 vụ, chết 10 người, 07 người bị thương, giảm 09 vụ, 07 người 

chết; xử lý 4.791 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt số tiền gần 1,7 tỷ đồng; triển khai việc xử lý vi 

phạm qua hình ảnh được 111/629 trường hợp, xử phạt hành chính hơn 6 triệu đồng. 
4 Tổ chức tiếp dân định kỳ 24 cuộc với 67 lượt công dân, giảm 10 lượt so cùng kỳ; tiếp công dân thường xuyên với 

30 lượt công dân. 
5 Kế hoạch số 87-KH/HU, ngày 26/7/2019 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. 
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động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tỉnh và 

huyện. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, 

chống âm mưu của các thế lực thù địch được tăng cường. Tham gia Hội thi Báo cáo 

viên giỏi cấp tỉnh. Tiến hành sơ kết việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính 

trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên được tập trung thực hiện, đã tổ chức 12 lớp 

cho 1.137 học viên; tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho 

2.098/2.207 cán bộ, giáo viên các trường trong huyện; phối hợp mở lớp Trung cấp 

LLCT - HC khóa 87 tại huyện với 91 học viên; cử 03 đồng chí học sau đại học. Tổ 

chức thành công buổi gặp mặt, giao lưu sinh viên tiêu biểu lần thứ X năm 2019. 

Công tác biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm chỉ đạo; các xã, thị trấn đều đã 

hoàn thành việc biên soạn truyền thống 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); thành lập các Ban chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Trung ương, của 

Tỉnh ủy. Kết thúc hoạt động của các Đảng bộ: Cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn 

thể; chuyển giao 01 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ huyện về tỉnh: Kho bạc Nhà 

nước cấp huyện. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo các phòng ban 

huyện và cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đã triển khai thực hiện việc hợp nhất một 

số chức danh cấp xã đối với 04/13 xã, thị trấn. Đánh giá kết quả triển khai thực 

hiện các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức đảng7. 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 với cán bộ, công chức được thực hiện kịp thời và đúng 

quy định. Công tác phát triển đảng viên được tăng cường, trong năm đã kết nạp 172 

đảng viên mới, trong đó 75,6% đoàn viên thanh niên và 58% là nữ. Thực hiện 

nghiêm tinh thần Chỉ thị 28 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Nâng cao chất lượng 

kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách 

ra khỏi đảng”, Huyện ủy đã rà soát danh sách và xóa tên 29 trường hợp ra khỏi 

hàng ngũ của Đảng. Đã tổ chức 04 đợt tặng Huy hiệu Đảng cho 110 đảng viên có 

từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, đã 

kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 14 đồng chí được thẩm định. Triển khai kế 

hoạch kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019. 

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát 

                                        
6 Báo cáo: Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 221 và Chỉ thị 38 của Ban Bí thư (khóa X); sơ kết 05 năm thực hiện 

Chỉ thị số 37 và Kết luận 100 của Ban Bí thư (khóa XI), Nghị quyết số 36, 37 của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị 

quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). 
7 Báo cáo kết quả: 10 năm thực hiện Kết luận 50 của Bộ Chính trị (khóa X); 05 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong 

Đảng; tình hình thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền người đứng đầu trong quản lý cán bộ; tình hình đảng viên bỏ sinh 

hoạt Đảng; rà soát tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân.  
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Đã triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; đồng thời 

chỉ đạo cấp ủy cơ sở, UBKT các cấp xây dựng và triển khai thực hiện chương trình 

kiểm tra giám sát năm 2019. Đã triển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung 

ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát8. Trong năm, đã kiểm tra 14 tổ chức 

đảng và 05 cấp ủy viên, qua kiểm tra có phát hiện khuyết điểm và đã chỉ đạo khắc 

phục; giám sát 04 tổ chức đảng và 03 đảng viên9, sau giám sát còn một số khuyết 

điểm, hạn chế đã được chỉ rõ để khắc phục. Cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 71 

chi bộ trực thuộc và kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng được 4.276 đảng viên, qua 

kiểm tra chưa phát hiện vi phạm; giám sát 38 chi bộ trực thuộc và 07 cấp ủy viên, 

sau giám sát các tổ chức đảng và đảng viên đã ý thức được mặt còn hạn chế để 

khắc phục. UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 02 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, 

sau kiểm tra, kết luận có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ 

luật. Về thi hành kỷ luật Đảng, có 14 trường hợp, với hình thức xử lý: 12 khiển 

trách, 01 cảnh cáo, 01 khai trừ, trong đó có 05 cấp ủy viên. Công tác giải quyết tố 

cáo đối với đảng viên thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý được tập trung 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 05 của Huyện ủy về triển khai nhiệm vụ năm 2019 trên các lĩnh 

vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Chỉ đạo HĐND huyện thực 

hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri; tăng cường công tác giám sát các hoạt động của 

chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước các cấp. 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; đã sáp 

nhập và thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện; hoàn chỉnh việc xây dựng Đề án hợp nhất Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý Cụm công nghiệp –

Dịch vụ huyện thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất 

huyện trình tỉnh phê duyệt. Hoàn thành công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 

- 2021. Đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 đối với 10/13 xã, thị trấn 

và kế toán các trường học; sáp nhập 10 trường tiểu học thành 06 trường tiểu học 

trực thuộc Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện. Công tác cải cách hành chính được tập 

trung chỉ đạo; trong năm, bộ phận một cửa huyện đã tiếp nhận và giải quyết 

8.725/9.504 hồ sơ, đạt 91,8%. Công tác thi đua khen thưởng, quản lý nhà nước về 

hoạt động tôn giáo được tăng cường.  

3. Công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể 

                                        
8 Quy định 179, 205 và Thông báo 156 của Bộ Chính Trị (khóa XII); Quy định 13-QĐ/UBKTTW, ngày 18/9/2019 

của Ủy ban kiểm tra Trung ương; Quyết định 170-QĐ/UBKTTU, ngày 04/9/2019 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. 
9 Đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. 
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Các cấp uỷ 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. Tổ 

chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đánh giá kết quả thực hiện 

một số chủ trương của Trung ương trong công tác mặt trận và các hội đoàn thể10. 

Triển khai thực hiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả, chất 

lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tuyên 

truyền, hỗ trợ pháp luật, trợ giúp pháp lý. Các cuộc vận động, phong trào thi đua 

yêu nước được tăng cường. Chủ động triển khai các nội dung cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 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; trong năm, các hội đoàn thể đã kết nạp được 4.151 

hội, đoàn viên mới. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, 

chính quyền vững mạnh được chú trọng; đã phối hợp thực hiện “Năm dân vận 

chính quyền năm 2019”. Các đoàn thể đồng hành cùng Ngân hàng chính sách xã 

hội huyện duy trì các tổ vay vốn, tạo điều kiện cho hội, đoàn viên vươn lên làm 

giàu chính đáng. Công tác tư vấn, giới thiệu, định hướng việc làm cho đoàn viên 

thanh niên, đồng hành thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được tập trung chỉ đạo. 

B. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM 

1. Nền kinh tế của huyện tuy có tăng trưởng nhưng chưa bền vững. Ngành 

nông nghiệp chịu nhiều thiệt hại do thời tiết và dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Việc 

hoàn thành xây dựng nông thôn mới xã Phước Thắng còn chậm so KH do đang 

triển khai theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về “Phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực 

biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020” nên UBND tỉnh chưa đưa xã Phước 

Thắng vào kế hoạch hoàn thành nông thôn mới năm 2019. Chưa thực hiện Đề án 

thành lập mới các HTX trên địa bàn huyện theo Quyết định số 461/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ do tình hình thực tế địa phương chưa đảm bảo. Việc thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương còn chậm. Công tác quản lý nhà 

nước về trật tự đô thị, xây dựng một số nơi chưa đảm bảo theo quy định. Việc thu 

gom rác thải sinh hoạt, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số nơi còn 

nhiều bất cập. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ 

dự án và tiến độ triển khai thi công ở một số dự án đầu tư còn chậm. Triển khai 

thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao. 

2. Hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao ở cơ sở chưa được tập 

trung; công tác phối hợp triển khai việc trùng tu, tôn tạo một số di tích lịch sử văn 

hóa còn chậm. Tình hình dịch bệnh ở người tuy giảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều 

                                        
10 Báo cáo: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị (khóa X); sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 

102 của Bộ Chính trị (khóa XI). 
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nguy cơ bùng phát. Tỷ lệ công nhân lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn thấp.  

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ việc tại các ngành còn kéo dài 

so với quy định. Tình hình an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội ở một số địa 

phương có mặt diễn biến phức tạp; tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. 

4. 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 được quan tâm đúng mức. Việc nắm tình 

hình, thu thập thông tin qua công tác giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên để 

phát hiện dấu hiệu vi phạm còn hạn chế. Tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ 

sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính đạt thấp, việc giải 

quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai còn nhiều hồ sơ trễ hẹn. Kỷ luật, kỷ 

cương hành chính ở một số phòng ban và địa phương thực hiện có lúc chưa 

nghiêm. Vai trò tham mưu phối hợp giữa các đoàn thể trong hệ thống chính trị với 

chính quyền các cấp 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.  

Về nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, ngoài nguyên nhân khách quan, 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 chỉ đạo xử lý những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra (khâu hậu 

kiểm) chưa tập trung, thiếu kiên quyết. Công tác vận động quần chúng của một số 

tổ chức đảng chưa mạnh. Năng lực lãnh đạo 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 và một số cán bộ, công chức chưa cao, chậm báo cáo những 

khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi công vụ. 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 

Năm 2020 là năm cuối trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết XXI Đại 

hội Đảng bộ huyện. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều 

bất ổn; nguồn thu ngân sách gặp nhiều khó khăn trong khi yêu cầu nguồn lực để 

thực hiện các mục tiêu của huyện tương đối lớn; trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi 

diễn biến phức tạp; thiên tai có nhiều diễn biến khó lường, tác động không nhỏ đến 

nền kinh tế và ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong 

huyện. Vì vậy, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành trong 

huyện cần tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Nghị 

quyết Đại hội XXI Đảng bộ huyện; tiếp tục phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác 

tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý 

của nền kinh tế huyện gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vần đề an 
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sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực văn hoá xã hội; xây dựng hệ 

thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả điều hành của các cấp chính quyền; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh.  

* Các mục tiêu chủ yếu năm 2020 

 1. Tổng giá trị sản xuất của các ngành tăng 9,2% (theo giá so sánh 2010), 

trong đó: Nông - lâm - thủy sản tăng 4,1%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,7% 

(riêng công nghiệp tăng 10,6%); dịch vụ tăng 11,3%.  

 2. Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản - công nghiệp và xây dựng - dịch vụ trong 

giá trị sản xuất (giá thực tế): 28,9% - 50,1% - 21%. 

 3. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,2 triệu đồng/năm/người. 

4. Sản lượng lương thực có hạt đạt 106.740 tấn, trong đó: sản lượng lúa đạt 

104.300 tấn. 

5. Tuy Phước trở thành huyện nông thôn mới. 

6. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 14%. 

 7. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn 451.180 triệu đồng, trong đó: Thu 

tiền sử dụng đất 260.000 triệu đồng.  

 8. Duy trì 13 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012-

2020. 

 9. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%. 

 10. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 8,8%. 

 11. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 

2020. Tạo việc làm tăng thêm cho 1.000  lao động. 

12. Xây dựng 02 trường đạt chuẩn quốc gia. 

13. Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch 63%. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử 

dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. 

    14. Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. 

15. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

16. Phát triển đảng viên đạt 5% trở lên so với tổng số đảng viên, trong đó 

đoàn viên chiếm 70% trở lên. 

I. Phát triển kinh tế 

1. Phát triển nông nghiệp và nông thôn 

Đẩy mạnh triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền 
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vững. Tăng cường công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản theo các quy 

định của Trung ương, tỉnh. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào 

sản xuất, chăn nuôi; tập trung chỉ đạo, khuyến khích sử dụng các loại giống mới 

chất lượng cao; mở rộng cơ giới hóa trong sản xuất; xây dựng và nhân rộng các mô 

hình cho thu nhập cao trên đơn vị diện tích canh tác. Triển khai thực hiện kế hoạch 

sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019-2020 và cả năm 2020. Triển khai thực 

hiện đề án phát triển làng hoa Bình Lâm gắn với du lịch và nông thôn mới khi được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, nhất là với 

DTLCP. Tiếp tục triển khai Đề án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao hộ; khuyến 

khích hình thành trang trại trong chăn nuôi. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 

rừng. Tổng kết công tác nuôi trồng thủy sản năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 

2020. Tăng cường ngăn chặn, xử lý việc đánh bắt thủy sản trái phép.  

Tiếp tục triển khai việc đổi mới các HTXNN. Chỉ đạo nâng cấp, kiên cố hóa 

các công trình thủy lợi phục vụ cho nước tưới, dân sinh và phòng chống lụt bão. 

Khẩn trương di dời dân vào Khu tái định cư Huỳnh Giản, Phước Hòa. Tổ chức rà 

soát, đánh giá đề nghị tỉnh công nhận lại 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; 

tập trung chỉ đạo UBND xã Phước Thắng khẩn trương phối hợp với các ngành xây 

dựng kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2020; huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới và xây dựng 02 xã Phước Lộc, Phước Hưng đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao. 

2. Sản xuất công nghiệp và đầu tư xây dựng cơ bản 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, 

ưu tiên dự án thân thiện môi trường. Tiếp tục triển khai kế hoạch “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 2020 đạt hiệu quả.  

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. Hoàn 

thiện thủ tục và đưa vào sử dụng các công trình hoàn thành thuộc kế hoạch năm 

trước và các công trình chuyển tiếp. Tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng đối với một 

số dự án lớn như: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT640 (đoạn ngã ba Ông Đô đến cuối 

thị trấn Tuy Phước), Nâng cấp tuyến đường ĐH42; tổ chức triển khai thực hiện đầu 

tư 02 phân khu tại xã Phước Lộc theo quy hoạch được duyệt, đồng thời lập quy 

hoạch chi tiết một số khu chức năng để kêu gọi đầu tư và tạo quỹ đất trên địa bàn 

huyện. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển các khu đô thị, lập Đề án công nhận 

đô thị loại V đối với xã Phước Lộc, xã Phước Hòa. Tiếp tục thực hiện chương trình 

bê tông giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương và đầu tư kiên cố hóa 

trường, lớp học.  

3. Tài nguyên - môi trường 
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Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản 

và môi trường; nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tuân thủ, chấp hành 

pháp luật trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường. Tiếp tục thực hiện kế hoạch 

sử dụng đất năm 2019 và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2020, lập quy 

hoạch sử dụng đất 2021-2030, kỳ đầu 2021-2025; tập trung tổ chức đấu giá QSD 

đất để đảm bảo nguồn thu ngân sách năm 2020. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ 

công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của tỉnh, của huyện. Tập 

trung kiểm tra và có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi 

phạm, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường và 

khai thác khoáng sản. Tiếp tục mở rộng địa bàn thực hiện thu gom rác thải và hệ 

thống cấp nước sinh hoạt cho người dân. 

4. Tài chính, ngân sách, tín dụng; thương mại, dịch vụ 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh khai thác nguồn thu đảm bảo 

cho ngân sách, nhất là đẩy mạnh công tác thu nợ thuế còn tồn đọng. Tăng cường 

công tác kiểm tra việc thu - chi, quản lý ngân sách theo đúng quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách huyện, thực hiện tốt 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm chi ngân sách, hạn chế các 

khoản chi phát sinh chưa thật sự cấp bách, chống lãng phí, chống tham nhũng trong 

chi tiêu công. Khuyến khích đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ công cho 

các đơn vị sự nghiệp có thu. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín 

dụng, ngân hàng trên địa bàn. 

Đẩy mạnh công tác khuyến công, phát triển các làng nghề truyền thống, tổ 

chức tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sản phẩm Nem chả chợ Huyện. Khuyến 

khích các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế vào các dự án thương mại, 

dịch vụ trên địa bàn huyện. Tiếp tục phối hợp triển khai cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đưa hàng Việt về nông thôn. Đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng, phát triển các đô thị, chợ trong hệ thống quy hoạch.  

II. Văn hóa - xã hội 

1. Giáo dục - đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề 

Tiếp tục thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; chỉ đạo 

thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng thêm 02 trường đạt 

trường chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các trường 

Mầm non ngoài công lập; kiểm tra giám sát chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm và 

triển khai các giải pháp giảm thiểu số lượng học sinh bỏ học giữa chừng. Tiếp tục 

thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2011-2020 và Đề án chuyển đổi 

trường Mầm non công lập sang tự chủ; lập quy hoạch quỹ đất xây dựng trường lớp 

giai đoạn 2011-2020. Chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, phát triển các hình 

thức dạy nghề, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 
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2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình 

Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống các dịch bệnh 

nguy hiểm ở người; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực 

phẩm; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 8,8%. Duy trì 13/13 

xã, thị trấn có bác sỹ và đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh đi đôi với việc tăng cường y đức, thái độ ứng xử và phục vụ bệnh nhân. 

Tích cực tuyên truyền, chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác dân số, kế hoạch hóa gia 

đình, duy trì mức sinh thấp hợp lý. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%. 

3. Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh 

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục 

thể thao. Thực hiện Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể 

và phi vật thể trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục đầu tư quy hoạch, 

xây dựng, bảo vệ, trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá; Kế hoạch về “Phát 

triển du lịch giai đoạn 2016-2020”; chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu; nâng cao chất lượng tin bài, hoạt 

động của hệ thống truyền thanh và các trang thông tin điện tử huyện. Tổ chức tốt 

các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2020. 

4. Thực hiện các chính sách xã hội 

Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết 

việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 

2020, chú trọng việc hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo về các mặt đời sống, trong đó 

quan trọng nhất là giáo dục ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Tạo việc làm tăng thêm 

cho 1.000 lao động; tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 7% số lao 

động trong độ tuổi. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người 

có công, và các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tăng cường công 

tác phòng, chống các tệ nạn xã hội; vận động các nguồn đóng góp để cứu trợ cho 

nhân dân vùng gặp thiên tai, khó khăn; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật 

về bảo hiểm xã hội, an toàn lao động. Triển khai công tác hiến máu tình nguyện 

năm 2020. 

III. Quốc phòng - an ninh và hoạt động nội chính 

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. Triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 

2020. Chỉ đạo tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ. 

Tiếp tục thực hiện CTHĐ của Huyện ủy về “Công tác đảm bảo an ninh trật tự 

trong tình hình mới”; tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản 

lý xã hội, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác 

phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng, bảo đảm an ninh nông 

thôn. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
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thực hành tiết kiệm. Duy trì nền nếp tiếp dân; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, 

tố cáo không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, điều tra, truy 

tố, xét xử, thi hành án theo quy định. 

IV. Hoạt động của hệ thống chính trị 

1. Công tác xây dựng Đảng 

Tổng kết các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết XXI 

Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chỉ đạo tổ chức đại hội 63 tổ chức đảng 

trực thuộc Huyện ủy trong quý II năm 2020, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào trung tuần tháng 8 năm 2020. 

1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các CTHĐ, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội 

các cấp. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán 

bộ, đảng viên và nhân dân; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích 

chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên 

đề năm 2020. 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”, nhất là lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, 

nhất là trong thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị năm 

2020. Tổ chức gặp mặt sinh viên tiêu biểu huyện lần thứ XI năm 2020. 

1.2. Công tác tổ chức, cán bộ 

Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 

chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ 

Chính trị, khóa XII về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng”, trong đó chú trọng công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các 

chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp tiến tới 

Đại hội XXII Đảng bộ huyện. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước đại hội; 

chuẩn bị phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội đối với cán bộ chủ chốt không 

tham gia cấp ủy khóa tới. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng 

viên theo tinh thần Chỉ thị số 28 - CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng 

cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không 

còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; đoàn viên thanh niên chiếm 70% trở lên.  

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát 

Xây dựng và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình 

kiểm tra, giám sát năm 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Huyện 
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ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển  

khai công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp theo Hướng dẫn cấp 

trên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên 

về chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có dấu hiệu 

vi phạm và tiến hành xử lý kịp thời đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. 

Kiểm tra, xử lý những đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm qua khảo sát 

và phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2019. Tiếp tục triển 

khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Giải quyết kịp thời đơn thư tố 

cáo liên quan đến đảng viên. 

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. Thực hiện Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế giai 

đoạn 2016 - 2020; chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức; kê khai tài sản, thu nhập; 

Kế hoạch về “Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 

2016-2020”. Nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý nhà nước, kỷ cương, kỷ luật 

hành chính của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường truy cập văn phòng điện 

tử để nắm bắt thông tin. Chỉ đạo làm tốt công tác thi đua khen thưởng, quản lý Nhà 

nước về công tác tôn giáo, văn thư, lưu trữ. 

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, công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu 

quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác giám sát, phản 

biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Dân vận khéo”. Tiếp 

tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân 

dân, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giải thích, đối thoại với nhân dân, 

không hành chính hóa và hướng về cơ sở.  

       Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,                               

- Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên    (báo cáo) 

BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,                                                                 

- 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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