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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 về “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19; Quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế” 

trên địa bàn xã Hòa Châu” 
 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của UBND 

huyện Hòa Vang về Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 về “Năm thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19; Quy hoạch, đầu tư phát triển 

kinh tế” trên địa bàn huyện; UBND xã Hòa Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện chủ đề năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch phù hợp, linh hoạt, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân kịp thời 

hỗ trợ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, người dân, doanh nghiệp; duy trì và 

thực hiện tốt các chính sách, mục tiêu an sinh xã hội và bảo đảm đời sống của 

người dân, nhất là các đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.  

- Đẩy mạnh đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc tiến độ triển 

khai thi công và giải ngân nguồn vốn tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển 

kinh tế. Khai thác hiệu quả quỹ đất, tài sản công…nhằm tăng nguồn thu cho ngân 

sách. Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các lĩnh vực nhất là nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

- Triển khai kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả các nội dung tại Quyết định số 

359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy 

hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa 

bàn xã Hòa Châu. 

2. Yêu cầu 

- Xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng 

đầu. Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân 

trong việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 trên địa bàn xã. 

- Nâng cao công tác quản lý nhà nước, vai trò, trách nhiệm của các ngành, bộ 

phận trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây 

dựng, trật tự đô thị trên địa bàn xã đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

Quản lý, giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, triển khai 
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thi công, nghiệm thu, quyết toán đúng thời gian quy định. Khôi phục phát triển 

kinh tế do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên các lĩnh vực. Từng bước tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về thu hút đầu tư thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế phù hợp với định hướng chung của Huyện, Thành phố. Khai thác có 

hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn với phát triển kinh tế của địa 

phương. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Về Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19  

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá cấp độ dịch theo các tiêu chí tại Quyết định 

218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang  về việc đánh giá 

cấp độ dịch và có biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19.  

- Triển khai công tác quản lý cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà/nơi cư trú 

người nhiễm COVID-19 theo quy định đảm bảo đạt trên 95%.  

- Tiếp tục rà soát số người chưa được tiêm đủ các liều vắc xin phòng COVID-

19 lập danh sách đề nghị huyện thực hiện tiêm vắc xin theo quy định; tổ chức tiêm 

tại nhà đối với những trưởng hợp không thể đi lại được. Kịp thời cập nhật những 

trường hợp người ở như địa phương khác đến cư trú trên địa bàn xã chưa được 

tiêm vắc xin đảm bảo độ bao phủ của vắc xin đạt tỷ lệ trên 99%.  

- Quản lý chặt chẽ những trường hợp F0,F1 trong thời gian cách ly, điều trị; 

những đối tượng nguy cơ cao mắc COVID-19 gồm người bệnh nền, suy giảm miễn 

dịch, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai và người chưa tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19. 

- Phối hợp với các trường học, các nhóm trẻ gia đình, độc lập, tư thục trên địa 

bàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Có cơ chế học phù hợp (trực tiếp hay 

trực tuyến) đảm bảo được sức khỏe, tính mạng của học sinh. 

2. Về Quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế 

a) Về quy hoạch  

- Phối hợp tốt công tác quy hoạch theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW 

của Bộ Chính trị, nội dung Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/6/2021 của 

UBND thành phố về triển khai Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 

133/KH-UBND ngày 05/7/2021 của UBND huyện Hòa Vang về Triển khai thực 

hiện kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND thành phố về triển 

khai Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 
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duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 trên địa bàn huyện Hòa Vang; đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn xã gắn với quy hoạch chung của 

thành phố và của huyện. 

 - Phối hợp tổ chức công bố, công khai ranh giới, tổng thể mặt bằng quy 
hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch, tạo điều kiện cho nhân dân 
biết được các thông tin quy hoạch được phê duyệt; tiếp tục rà soát đề nghị Thành 
phố, huyện hủy bỏ các dự án chậm triển khai.   

b) Về “ đầu tư phát triển kinh tế” 

- Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 như:  

+ Tổng giá trị sản xuất 1.537 tỷ đồng, tăng 9,24% so với năm 2021;  

+ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. 

- Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022. 

- Giải quyết việc làm 200-220 lao động. 

- Thu nhập bình quân đầu người 64,02 triệu đồng.  

- Triển khai các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

- Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh, kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia 

đình mạnh dạn đầu tư để phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại - 

dịch vụ. Đề nghị đầu tư, nâng cấp chợ Hòa Châu, khai thác có hiệu quả các chợ dân 

sinh trên địa bàn. Tăng cường kêu gọi hỗ trợ và tạo điều kiện để các nhà đầu tư 

triển khai dự án đầu tư nông nghiệp, nông thôn;  

- Phát triển nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới. Tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao; tiếp tục kêu gọi đầu tư chuyển đổi sản xuất tại vùng hoa Dương 

Sơn theo hướng ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành vùng chuyên canh 

theo hướng phục vụ du lịch. Phát triển sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, lúa chất 

lượng cao trên địa bàn. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và 

thành phố về phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 với quan điểm xác định 

công tác phòng, chống, kiểm soát dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và đặc 

biệt quan trọng.  
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- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch đảm bảo bám sát mục 

tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; thực hiện 

tốt phương châm “5K + vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của người 

dân + một số biện pháp khác trong phòng, chống dịch”. 

 - Báo cáo đánh giá và đề nghị cấp trên ban hành Quyết định công bố cấp độ 

dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 218/QĐ-BYT của Bộ 

Y tế và các văn bản hướng dẫn khác của cấp trên.  

- Phối hợp với cơ quan y tế quản lý, cách ly, chăm sóc, điều trị người nhiễm 

COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú đúng quy định. Phát huy vai trò của Tổ hỗ trợ điều 

trị COVID-19, tổ COVID-19 cộng đồng trong việc điều trị và quản lý các F0, F1. 

- Hoàn thành việc lập danh sách đề nghị tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 đến 10 

tuổi; tiêm mũi tăng cường cho người dân theo quy định.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn; kịp thời khen thưởng các 

tổ chức, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong 

phòng, chống dịch COVID-19.  

2. Về Quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế 

a) Về Quy hoạch phát triển kinh tế 

 - Tiếp tục rà soát quy hoạch theo Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 

05/7/2021 của UBND huyện Hòa Vang về Triển khai thực hiện kế hoạch số 

111/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND thành phố. phối hợp với các cơ quan 

liên quan ra soát các tiêu chí đảm bảo điều kiện xã lên phường. Tăng cường công 

tác quản lý quy hoạch trên địa bàn xã; 100% các đồ án quy hoạch phải thực hiện 

công bố quy hoạch đúng thời gian quy định hoặc niêm yết công khai tại UBND xã 

và nhà văn hóa 08 thôn. Giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong công tác đền bù giải 

tỏa, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. 

- Tập trung triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy 

hoạch, trật tự đô thị, trật tư xây dựng trên địa bàn xã, xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm về trật tự đô thị, trật tư xây dựng. 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản năm 2022. 

Triển khai hiệu quả Kế hoạch vốn được phân bổ trong năm 2022. 

b) Về đầu tư phát triển kinh tế  

- Lĩnh vực nông nghiệp: Tiếp tục kêu gọi đầu tư đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại vùng hoa Dương Sơn; thực hiện thí điểm 

mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xứ đồng thôn Tây An; vận động nhân dân chuyển 

đổi cây trồng, tổ chức sản xuất ở diện tích đất nông nghiệp không sản xuất do bỏ 

hoang; hoàn thành chương trình đề nghị công nhận sản phẩm OCOP. Tiếp tục kiên 

cố hóa hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng. Triển khai gieo sạ đúng thời 
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vụ, tập trung giống trung ngắn ngày có chất lượng, chống chịu sâu bệnh; Xây dựng 

kế hoạch sản xuất lúa hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa Dương Sơn. 

Phát triển chăn nuôi nông hộ gắn với bảo vệ môi trường, kiểm soát dịch bệnh. Tiếp 

tục duy trì vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng trên trâu bò, dich tả lợn 

Châu Phi, H5N1 trên gia cầm. Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt theo Bộ tiêu 

chí Nông thôn mới nâng cao; huy động các nguồn lực nâng cấp hạ tầng phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. 

- Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ: Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án Phát 

triển Công nghiệp-TTCN, Thương mại dịch vụ trên địa bàn xã giai đoạn 2021-

2025. Tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển nhanh và đa dạng hoạt động 

thương mại - dịch vụ; Duy trì và phát triển các khu vực thương mại – dịch vụ trên 

địa bàn hiện có dọc tuyến đường Phạm Hùng;  quốc lộ 1A đoạn qua Hòa Châu; 

tuyến đường ĐT605, tuyến đường Nguyễn Hồng Ánh; tuyên đường vành đai đoạn 

qua Hòa Châu; 

- Tăng cường khai thác các nguồn thu, tập trung quản lý, điều hành ngân sách 

tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tổng điều tra, rà soát và lập bộ thuế phi nông nghiệp. 

Triển khai linh hoạt các biện pháp thu nợ đọng thuế. Điều hành chi ngân sách chặt 

chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, linh hoạt đảm bảo cân đối giữa tiến độ thu với thực hiện 

nhiệm vụ chi của ngân sách. 

c) Rà soát nhu cầu học nghề, các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng học 

nghề nhằm giải quyết việc làm cho người lao động  

(chi tiết danh mục ở phụ lục đính kèm) 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, các bộ phận: Địa chính-Nông 

nghiệp-Xây dựng & Môi trường, Văn hóa xã hội 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, bộ phận triển khai thực hiện.  

- Giao Văn phòng UBND xã theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện, những khó 

khăn vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo xử lý. Tham mưu thành lập Tổ theo dõi, 

thực hiện nhiệm vụ chủ đề năm 2022. Định kỳ hàng quý, 6 tháng có báo cáo đánh 

giá kết quả thực hiện để có cơ sở xếp loại phong trào thi đua cuối năm của các ban, 

ngành, đoàn thể có liên quan. Xây dựng tiêu chí đánh giá và xét thi đua khen 

thưởng thực hiện chủ đề năm của các ban, ngành, đoàn thể và các thôn đảm bảo 

khách quan, công khai, rõ ràng. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý 

thức của người dân, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chủ đề “Năm thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19; Quy hoạch, đầu tư phát 

triển kinh tế”. 
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- Xây dựng các giải pháp thường xuyên, chuyên đề triển khai thực hiện từng 

nội dung chủ đề công tác năm, đảm bảo có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, có sản 

phẩm cụ thể và thời gian hoàn thành.  

- Đối với mỗi nội dung chủ đề năm, yêu cầu xây dựng ít nhất 01 chuyên đề nổi 

bật, thực hiện có chất lượng, huy động sự tập trung tham gia của các ban, ngành, đoàn 

thể ở xã và các thôn. Đặc biệt phải tạo ra được phong trào có tính lan tỏa trong nhân 

dân. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội, đoàn thể ở xã phối 

hợp, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia, phát 

huy nội lực, tranh thủ ngoại lực tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ đề năm 2022 

“Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19; Quy 

hoạch, đầu tư phát triển kinh tế” 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 về “Năm thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19; Quy hoạch, đầu tư phát 

triển kinh tế” của xã Hòa Châu./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang; 

- TT. Đảng ủy xã;             

- TT. HĐND xã; 
- TT. UBMTTQVN xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể xã;   

- Ban nhân dân 8 thôn; 

- Lưu: VT, VP(Quang) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Đức Hùng 
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