
ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ HÒA TIẾN                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:       /BC-UBND          Hòa Tiến, ngày       tháng 12 năm 2020 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2020 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2021 

Năm 2020 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

xã lần thứ XIV; Năm tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU 

của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện Chủ đề năm 2020 “Năm môi trường, trật 

tự đô thị và cải cách hành chính”, tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình xây 

dựng nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay từ đầu năm, UBND xã 

đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, Ban nhân dân 12 thôn tập trung thực hiện đồng 

bộ, có hiệu quả Quyết định số 8029/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của 

UBND huyện, Nghị quyết số 34-NQ/ĐU ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Tiến khóa XIII về phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

và Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của HĐND xã Hòa 

Tiến, khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, về phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Bước 

vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, 

mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp 

giữa Mặt trận, các Hội, đoàn thể; sự nổ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ 

xã đến thôn và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 đạt được 

những kết quả như sau: 

Phần thứ I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch sản xuất năm 2020; 

- Triển khai thu thuế môn bài và các khoản chỉ tiêu huyện giao năm 2020; 

- Phối hợp Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị CBCC năm 2019; quán triệt 

trong CBCC đăng ký thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020; 

- Triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phòng cháy, 

chữa cháy” và nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng địa phương năm 2020, thực hiện tốt 

công tác giao quân 2020; 

- Tổ chức chiến dịch truyền thông dân số năm 2020; 

- Tiếp tục duy trì thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đến năm 2020, và 

thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia. Không ngừng nâng cao chất 

lượng công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân, khuyến khích nhân 
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dân thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện, hoàn thành 100% chỉ tiêu Dân 

số - Kế hoạch hóa gia đình. 

- Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường, chăm lo đời sống 

cho các đối tượng chính sách, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để xảy 

ra trường hợp khó khăn trong dịp tết Canh Tý năm 2020; 

- Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp 

năm mới trong toàn thể nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã, 

theo đó trồng gần 20 cây xanh tại nhà văn hóa thôn Yến Nê 2; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng - 

đón xuân và các ngày lễ, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, thực hiện tốt công tác 

kiểm kê đất đai năm 2020, rà soát đất sản xuất nông nghiệp bỏ hoang không sản 

xuất, triển khai mô hình thu gom rác, duy trì thường xuyên ngày chủ nhật xanh - 

sạch - đẹp; 

- Xây dựng Kế hoạch, nội dung chương trình thực hiện Chủ đề công tác năm 

2020 “Năm môi trường, trật tự đô thị và cải cách hành chính”; Chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao và thôn kiểu mẫu nông thôn mới; 

- Triển khai thi công một số hạng mục công trình trên địa bàn xã; 

- Triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm huyện giao; 

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, thực hiện tốt mô hình thu 

gom rác, duy trì ra quân thường xuyên “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”; 

- Tuyên truyền, vận động các hộ dân trong dự án bàn giao mặt bằng cho đơn 

vị thi công; ra quân lập lại trật tự vỉa hè, xóa các điểm họp chợ tự phát, “chợ cóc”, 

“chợ tạm”; 

- Tăng cường công tác trực tuần tra canh gác địa bàn, đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn; 

- Chỉ đạo công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2020-2022 và Hội nghị 

điển hình tiên tiến xã Hòa Tiến lần thứ nhất, năm 2020. 

 - Chỉ đạo công tác Điều tra nông nghiệp, nông thôn giữa kỳ (ngày 01 tháng 

7 năm 2020); 

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

- Tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

- Chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Tổng giá trị sản xuất đạt: 772,52/945 tỷ đồng, bằng 81,74% chỉ tiêu, giảm 

19,53% so với cùng kỳ; trong đó: 
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- Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 94,72/105 tỷ đồng, bằng 90,20% chỉ tiêu 

kế hoạch huyện giao. 

- Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 269,3/320 tỷ đồng, bằng 84,15% 

chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. 

- Giá trị thương mại - dịch vụ đạt 408,50/520 tỷ đồng, bằng 78,55% chỉ tiêu 

kế hoạch huyện giao. 

2. Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2020, thu ngân sách đạt 2,523/3,503 tỷ 

đồng, bằng 72,01% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. 

3. Hoàn thành 100% (26/26) chỉ tiêu giao quân năm 2020 (trong đó: 21 quân 

sự và 05 công an). 

4. Giải quyết việc làm 240/240 lao động, bằng 100% chỉ tiêu kế hoạch 

huyện giao. 

5. Chỉ tiêu Dân số: Tổng các biện pháp tránh thai đạt: 738/728, bằng 

101,37% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. 

+ Giảm tỷ suất sinh thô 0,16‰, vượt chỉ tiêu giao 0,02‰. 

+ Tỷ lệ sinh con thứ 3
+
 hiện nay là 4,8% (giảm 0,48% so với cùng kỳ năm 

2019). 

6. Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 4,8%. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Sản xuất Nông nghiệp 

* Về sản xuất nông nghiệp: UBND xã đã chỉ đạo bám sát lịch thời vụ và tiếp 

tục chuyển dịch cơ cấu giống theo hướng chất lượng, hiệu quả, tập trung sử dụng 

giống trung, ngắn ngày chất lượng cao, chống chịu với sâu bệnh và diễn biến bất 

thường của thời tiết. Nhờ vậy các loại cây trồng năm 2020 cho năng suất khá cao. 

- Tổng diện tích gieo trồng là 1.002 ha; trong đó: 

+ Diện tích cây lúa: 908 ha, năng suất bình quân 62,19 tạ/ha; 

+ Diện tích cây ngô: 02 ha, năng suất bình quân: 55 tạ/ha;      

+ Diện tích cây đậu phụng: 32 ha, năng suất bình quân: 21 tạ/ha; 

+ Diện tích cây mè: 22 ha, năng suất bình quân: 10 tạ/ha; 

+ Rau màu các loại: 38 ha. 

* Về chăn nuôi: Sau ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, đến nay việc tái 

đàn lợn trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn do con giống quá cao nên nhân dân 

chưa có khả năng tái đàn; đàn trâu, bò có xu hướng giảm mạnh. Hiện nay, số lượng 

đàn heo là 150 con, trong đó: con giống 20 con; Heo trang trại 2.100 con (heo thịt); 

Gà: 19.850 con; Vịt: 1.000 con; Cút: 10.000 con; Trâu, bò: 488 con; Dê: 75 con.  

UBND xã đã thường xuyên tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và con 

vật nuôi đồng thời phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên 

của đơn vị mình đầu tư phát triển chăn nuôi tạo thu nhập cho gia đình. 
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2. Lĩnh vực tài chính 

Tính đến ngày 20/12/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt: 

2,523/3,503 tỷ đồng, bằng 72,01% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. 

TT NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỶ LỆ (%) 

A TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN 3.503.000.000 2.522.553.000 72,01 

1 Thuế CTN ngoài quốc doanh 1.174.000.000 968.740.000 82,52 

 
Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng 1.147.000.000 960.709.000 83,76 

 
                 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 27.000.000 8.031.000 29.74 

2 Thuế thu nhập cá nhân 503.000.000 433.547.000 86,19 

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 231.000.000 175.277.000 75,88 

4 Lệ phí trƣớc bạ 1.217.000.000 597.391.000 49,09 

5 Thu phí lệ phí: 168.000.000 118.438.000 70,50 

 
Trong đó: - Lệ phí Môn bài 79.000.000 68.373.000 86,55 

 
                 - Phí lệ phí khác 89.000.000 50.065.000 56,25 

6 Thu khác: 210.000.000 229.160.000 109,12 

 
Trong đó: - Thu khác ngân sách 30.000.000 86.490.000 288,30 

 
                 - Thu hoa lợi công sản 180.000.000 142.670.000 79,26 

3. Lĩnh vực xây dựng cơ bản 

Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của các cấp và chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới đã triển khai thi công một số hạng mục công trình với 

tổng kinh phí 5,295 tỷ đồng
1
. 

Khảo sát đề xuất triển khai thi công giao thông kiệt xóm 2020 là 3.592m. 

Nghiệm thu và đưa vào sử dụng tuyến đường Cẩm Nê - Thạch Bồ (thảm nhựa, dài 

2.100m, giá trị công trình 2,4 tỷ đồng). Nghiệm thu và đưa vào sử dụng tuyến 

mương thoát nước đường ĐH409 đến kênh thoát nước thôn An Trạch. Nghiệm thu 

công trình cải tạo cảnh quan hồ Lệ Sơn với tổng kinh phí 800 triệu đồng. Thi công 

1.120m kênh mương (KN1 dài 800m; KN3 dài 320m). Triển khai nạo vét sông Tây 

Tịnh. Phối hợp giải quyết tranh chấp đất ở tại thôn Yến Nê 1, để tiếp tục thi công 

đoạn còn lại tuyến đường Dốc Cừu (Yến Nê 1) đi Cẩm Nê. Triển khai thi công các 

tuyến đường kiểu mẫu do huyện đầu tư: đã hoàn thành: 05 tuyến (An Trạch, Yến 

Nê 2, Cẩm Nê, La Bông, Nam Sơn). Cải tạo mặt bằng đầu tư xây dựng 02 điểm tập 

kết rác tại thôn Nam Sơn và Bắc An. 

4. Tiểu thủ - Công nghiệp, xây dựng 

                                           
1
 Tuyến mương thoát nước chợ Yến Nê - Bàu Đưng: 340 triệu đồng; Sửa chữa tuyến mương thoát nước trước trường 

Mầm non Hòa Tiến 1: 460 triệu đồng; Tuyến giao thông nội đồng ông Mại Đồng rau 607m: 300 triệu đồng; Tuyến 

mương thoát nước La Bông đi Yến Nê: 360 triệu đồng; Tuyến đường DH4 đi Quảng Nam: 370 triệu đồng; 02 tuyến 

điện chiếu sáng đường liên thôn vào nhà thờ Tộc Lê (817m), và tuyến điện chiếu sáng đường vào Nhà văn hóa thôn 

Lệ Sơn Bắc (647m), với tổng vốn đầu tư 560 triệu đồng; Triển khai xây dựng tường rào nhà văn hóa thôn Yến Nê 2 

và La Bông: 280 triệu đồng; Đầu tư xây dựng 02 mái che và lắp đặt toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng trong khu vực 

chợ Yến Nê với tổng kinh phí 220 triệu; Điện chiếu sáng kiệt hẽm: 550 triệu đồng; Đầu tư nâng cấp các tuyến 

đường ngõ xóm: 1.575 tỷ đồng; Tuyến đường kiểu mẫu xanh sạch đẹp: 120 triệu; Kinh phí sự nghiệp nông thôn 

mới: 80 triệu; Hỗ trợ xây dựng vườn mẫu: 80 triệu đồng. 
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Giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng năm 2020 đạt 269,3/320 tỷ 

đồng, bằng 84,15%  chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. 

Những ngành nghề hoạt động mạnh trong thời gian qua như xây dựng tư 

nhân, may mặc, gỗ dân dụng, cơ khí,  cùng với việc thành lập mới và đi vào hoạt 

động các cơ sở sản xuất kinh doanh trên các trục đường chính, trong khu dân cư,  

đã góp phần đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tăng thu nhập cho người lao 

động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

5. Lĩnh vực Thƣơng mại - Dịch vụ 

Giá trị ngành thương mại - dịch vụ năm 2020 đạt 408,50/520 tỷ đồng, bằng 

78,55% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. 

Các hộ tư thương đầu tư vốn đa dạng hóa các mặt hàng nhằm đáp ứng nhu 

cầu của người tiêu dùng trong Tết Canh Tý - năm 2020. Để phục vụ người dân 

trong việc mua sắm trước trong và sau tết, UBND xã đã phối hợp với Ban Quản lý 

chợ tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ tư thương trên địa bàn xã đầu tư vốn đa 

dạng hóa các mặt hàng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Đồng 

thời, phối hợp với đội kiểm tra liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát. 

Vì vậy, các mặt hàng không có sự biến động lớn, không có hiện tượng đầu cơ, tăng 

giá đột biến xảy ra. 

Trong năm 2020, nhóm các mặt hàng vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm có 

sức mua tăng cao, đặc biệt là các cửa hàng tạp hóa. Bên cạnh đó, mạng lưới buôn 

bán lẻ trên các trục đường chính và trong các khu dân cư được hình thành đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng cần thiết trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 nên ảnh hưởng lớn đến tình hình buôn bán của các hộ kinh doanh 

trên địa bàn. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, tổ chức lực 

lượng đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào chợ; triển khai phát phiếu đi chợ thực 

hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của thành phố. 

Tham gia Hội chợ hàng nông sản tại Trung tâm hành chính huyện do Phòng 

NN&PTNT huyện tổ chức, kết quả đạt giải ba, qua đó đã quảng bá các mặt hàng 

sản xuất tại địa phương như: Gạo hữu cơ, bánh khô mè, kẹo đậu, mì sợi,  

Ngoài ra, phối hợp với UBND huyện tổ chức buổi đối thoại với các hộ tư 

thương chợ Lệ Trạch, chợ Yến Nê để nghe các hộ trao đổi tâm tư nguyện vọng, 

phản ảnh những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động kinh doanh tại chợ để đề ra 

giải pháp tổ chức kinh doanh tại chợ ngày càng hiệu quả hơn. 

6. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội   

* Lĩnh vực Giáo dục 

Sau đợt nghỉ Tết và nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trường thực 

hiện đúng theo quy trình tiếp đón học sinh và giảng dạy theo chỉ đạo, khuyến cáo 

của Sở Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế, các trường đã hoàn thành nhiệm vụ chương 

trình năm học 2019-2020. Tổng số học sinh cuối năm là 4.407 em; trong đó, 
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THCS: 1.335 em; Tiểu học 2.017 em; Mầm non 1.055. Kết thúc năm học các 

trường đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên. 

Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, năm học 2020-2021 với tổng số học 

sinh: 4.534 em (trong đó: THCS: 1.442 em, Tiểu học 1: 966 em, Tiểu học 2: 1.101 

em, Mầm non 1: 405 em, Mầm non 2: 390 em, Tư thục Ánh Khuyên: 230 em). 

* Hội Khuyến học 

Tiếp tục triển khai nhân rộng và hướng dẫn đăng ký xây dựng các mô hình 

“Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài 

nhằm động viên khen thưởng kịp thời học sinh giỏi các cấp và học sinh thi đỗ đại 

học, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập được cấp trên 

đánh giá tốt. 

* Văn hóa - Thông tin 

Tổ chức các hoạt động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao 

mừng Đảng - đón Xuân và các ngày Lễ, Tết. 

Tổ chức Lễ chào cờ đầu năm, đặt vòng hoa dâng hương Nghĩa trang Liệt sỹ, 

viếng mộ Đ/c Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng Ban Nội chính TW. 

Tuyên truyền, trực quan Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020-2025, Đại hội Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em xã Hòa Tiến lần thứ V, 

Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022, Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến xã 

Hòa Tiến lần thứ I, năm 2020. Tuyên truyền, trực quan Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp tham gia hội thi nghệ thuật 

quần chúng chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII thành công. 

Tuyên truyền trực quan Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. 

Trực quan kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tuyên truyền lưu động: 

phòng chống dịch Covid-19, phòng chống dịch sốt xuất huyết và phòng, chống 

bệnh lao. 

Thôn Yến Nê 2 tổ chức văn nghệ với chủ đề “Mùa xuân đầu tiên”; thôn Lệ 

Sơn Bắc tổ chức văn nghệ với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”. 

Tham gia thi đấu giải cờ tướng do huyện tổ chức đạt giải 3; Mặt trận Tổ 

quốc xã tổ chức giải bóng đá mini nam, lứa tuổi trên 35. 

Hội Nông dân và các Ban Xây dựng Đảng tổ chức giải bóng chuyền chào 

mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Hòa Vang (20/11/1945-

20/11/2020), kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2030 

-14/10/2020 và kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy về “Năm văn hóa, văn 

minh đô thị”, Tổ 43 ra quân xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn. 

* Đài Truyền thanh xã 

Trong năm 2020, Đài Truyền thanh xã đã xây dựng 70 chương trình phát 

thanh và 30 bản tin phòng chống dịch Covid-19 (phát thanh lưu động 15 chương 
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trình, tiếp âm trực tiếp 3 chương trình); số lượng tin, bài: 255 (215 tin, 40 bài); 

cộng tác Đài huyện: 65 tin, 03 bài; trang web xã: 48 tin. Nội dung chương trình:  

Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, tuyển quân 2020, Luật An ninh mạng, Luật 

Chăn nuôi, Đại hội Đảng bộ xã Hòa Tiến, thu thuế môn bài năm 2020, thực hiện 

Chủ đề năm, 03 nhiệm vụ trọng tâm huyện giao năm 2020, truyền thông dân số đợt 

1, phòng chống dịch sốt xuất huyết, tuyên truyền công tác bầu cử trưởng thôn, 

hướng dẫn phòng trừ sinh vật hại, hướng dẫn thu hoạch vụ lúa Hè thu năm 2020, 

các phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học và phòng chống dịch bệnh, công tác 

phòng chống lụt bão, tin thời sự diễn ra trên địa bàn xã, thông báo, tuyên truyền 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Trong tháng cao điểm của dịch Covid-19, tăng cường phát sóng các nội 

dung liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Biên tập chương trình bản tin về phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 hằng ngày. Tiếp sóng Đài huyện 100% các chương 

trình thời sự và bản tin phòng chống dịch bệnh của Trung tâm VHTT Huyện Hòa 

Vang. 

* Lao động - Thương binh & Xã hội 

Ban LĐ-TB&XH đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như: Thực hiện 

theo Quyết định 22/CP về xây mới, sửa chữa nhà ở đối tượng chính sách; trong 

năm 2020 đã hỗ trợ cho 39 nhà với kinh phí 1,51 tỷ đồng (trong đó xây mới 17 

nhà, sửa chữa 22 nhà). 

Chăm sóc sức khỏe, cấp thẻ BHYT, điều dưỡng, tham quan: Thực hiện theo 

hướng dẫn số 2034/ SLĐTBXH-NCC, 100% đối tượng chính sách được cấp thẻ 

BHYT. 

Để chăm sóc tốt sức khỏe cho đối tượng chính sách năm 2020 địa phương đã 

tổ chức xét chọn đề nghị cấp trên điều dưỡng luôn phiên cho 182 lượt đối tượng 

chính sách; đã giải quyết cho 108 đối tượng già yếu nhận kinh phí hỗ trợ điều 

dưỡng tại gia đình. 

Thực hiện theo Quyết định Thành phố về việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho 

đối tượng người có công cách mạng, đối tượng BTXH, hộ nghèo mắc bệnh hiểm 

nghèo, quà tết và quà 27/7 của Chủ tịch nước, Thành phố... được Bưu điện văn hóa 

xã trực tiếp chi trả cho đối tượng. 

Phòng Lao động - Thương binh & xã hội huyện Hòa Vang hướng dẫn thực 

hiện cấp phát quà các đối tượng người có công và xã hội trong dịp tết Canh Tý 

2020 số lượt người có công và thân nhân của người có công nhận quà của Chủ tịch 

nước và thành phố 2.570 lượt với kinh phí 1,238 tỷ đồng. 

Thực hiện việc cấp phát quà 27/7/2020 cho đối tượng chính sách được Bưu 

điện văn hóa xã trực tiếp chi. Quà của Chủ tịch nước cho 834 người với kinh phí 

181,8 triệu đồng và nguồn của Thành phố cho 1.052 người với kinh phí 584,2 triệu 

đồng. 

Việc xét duyệt hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội được thông qua Hội đồng xét 

duyệt BTXH, được niêm yết công khai trong 05 ngày theo quy định. Năm 2020 
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giải quyết 67 đối tượng (trong đó người cao tuổi 4, khuyết tật 24). Xét cấp giấy xác 

nhận khuyết tật cho 35 trường hợp và cấp thẻ BHYT cho đối tượng BTXH 713 thẻ. 

Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng đang hưởng trợ cấp BTXH 

không hưởng chế động người có công, hoặc hưu trí là 30 người. 

Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ quà tết năm 2020 là 953 người 

với số tiền 542,8 triệu đồng. 

* Công tác Giảm nghèo và Trẻ em 

- Công tác Giảm nghèo 

Đầu năm 2020, xã Hòa Tiến có 242 hộ nghèo, trong đó có 132 hộ nghèo còn 

sức lao động; 110 hộ nghèo không còn sức lao động. Có 237 hộ cận nghèo, trong 

đó 204 hộ cận nghèo còn sức lao động, 33 hộ cận nghèo không còn sức lao động. 

Đã tiếp nhận và cấp phát 861 suất quà nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc
2
; 

cấp thẻ BHYT hộ nghèo: 400 thẻ; hộ cận nghèo: 367 thẻ; hỗ trợ chi phí học tập 

theo nghị định 49/NĐ-CP của chính phủ cho con em hộ nghèo: 46 đối tượng, với 

13,8 triệu đồng; giải quyết trợ cấp hàng tháng cho hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo: 

9 đối tượng x 500/tháng x 3 tháng với số tiền 13,5 triệu đồng, giải quyết trợ cấp 

hàng tháng theo Nghị quyết 195/NQ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng (153 

đối tượng hưởng 500.000 đồng/tháng, 109 đối tượng hưởng 300.000 đồng/tháng); 

cho vay 32 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 1,6 tỷ đồng; giới thiệu 29 lao động làm 

việc tại Công ty may mặc Tiến Thắng, Châu Hòa và học nghề cắt tóc tại địa 

phương. Ngoài ra, đã phối hợp với UBMTTQVN xã vận động xây mới và sữa 

chữa nhà ở, từ đầu năm đến nay đã vận động hỗ trợ sữa chữa 03 nhà với tổng số 

tiền 60 triệu đồng và xây mới 02 nhà tình nghĩa với số tiền 100 triệu đồng. 

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND xã đã triển khai 

thực hiện rà soát danh sách các đối tượng lao động tự do, hộ kinh doanh có doanh 

thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, lao động chấm dứt hợp đồng lao động  để 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và 

đã chi hỗ trợ các đối tượng
3
. 

Vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn 

trong dịch Covid-19 và lụt bão
4
. 

- Công tác Trẻ em: Cấp 299 thẻ BHYT cho trẻ em; phối hợp Trung tâm 

CTXH thành phố thăm và tặng quà cho 06 trường hợp trẻ có hoàn cảnh khó khăn 

với số tiền 12 triệu đồng; làng SOS trợ cấp cho 08 trường hợp trẻ mồ côi một bề 

với số tiền: 21,6 triệu đồng; trẻ em đường phố hỗ trợ cho 18 trường hợp mồ côi 

                                           
2
 Trị giá 517,5 triệu đồng (trong đó, nhà nước: 262 suất với 194 triệu đồng, vận động: 599 suất với 323,5 triệu đồng)  

3
 Hộ nghèo (Trung ương): 42 khẩu với số tiền 31,5 đồng; hộ cận nghèo (Trung ương): 45 khẩu với số tiền 33,75 

triệu đồng; hộ nghèo (thành phố): 317 khẩu với số tiền 237,75 triệu đồng; hộ cận nghèo (thành phố): 546 khẩu với 

số tiền 409,5 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ cho Lao động tự do: 540 người, với số tiền 539,25 triệu đồng; kinh phí hỗ 

trợ giáo viên, nhân viên ngoài công lập: 42 người với số tiền 41,75 triệu đồng; hỗ trợ cho người bán vé số: 09 người, 

với số tiền 09 triệu đồng. 
4
 Công ty TNHH USFEED hỗ trợ 50 xuất quà trị giá 50 triệu đồng; Bệnh viện đa khoa Tâm Trí hỗ trợ 200 xuất quà 

trị giá 40 triệu đồng; Một gia đình làm công tác thiện nguyện hỗ trợ 40 xuất quà trị giá 12 triệu đồng. 
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một bề, với số tiền 48,6 triệu đồng; tham mưu hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 08 

trường hợp, với số tiền: 19 triệu đồng; các mạnh thường quân trên địa bàn xã hỗ 

trợ khó khăn cho 04 trường hợp, với số tiền: 20 triệu đồng; UBMTTQVN xã hỗ trợ 

05 chiếc xe đạp cho con hộ nghèo, với số tiền 10 triệu đồng và 42 xuất quà cho học 

sinh nghèo trị giá 21 triệu đồng; Sinh viên Mỹ hỗ trợ cho 04 trường hợp trẻ có 

hoàn cảnh đặc biệt, với số tiền 06 triệu đồng. Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố 

Đà Nẵng hỗ trợ khó khăn cho 05 em với số tiền 28,5 triệu đồng và 01 khuyết tật tại 

thôn Dương Sơn 15 triệu đồng. Hỗ trợ hồ sơ mổ tim: 03 hồ sơ, với số tiền 114 triệu 

đồng. Ngân hàng Hashinbank hỗ trợ đồ dùng học tập cho 30 trẻ em trị giá 15 triệu 

đồng; Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Ngân hành Generali tặng 25 xuất quà cho 

trẻ em trị giá 25 triệu đồng. 

+ 99 trẻ em hộ nghèo, mồ côi, trẻ em khuyết tật tham gia vui tết trung thu và 

nhận quà tại huyện (trong đó: 30 xuất quà của huyện, trị giá 250.000 đồng/xuất. 69 

xuất quà của thành phố, trị giá 500.000 đồng/xuất). 

+ UBND xã tổ chức vận động thăm và tặng 60 xuất quà cho trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn mỗi xuất quà trị giá 200.000 đồng. UBND xã hỗ trợ kinh 

phí cho 12 thôn tổ chức vui Trung thu, với tổng số tiền: 4,7 triệu đồng. 

* Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

- Y tế: 

+ Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được 

Trạm y tế xã thực hiện tốt. Trong năm 2020 đã khám: 27.920 lượt bệnh, trong đó 

khám Bảo hiểm Y tế là 17.350 lượt, khám Y học cổ truyền 7.868 lượt. 

+ Công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được quan tâm, không có xảy ra 

bùng phát dịch bệnh lớn. Trong năm 2020 xảy ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

xã với 20 ca dương tính (F0), và 3 thôn bị phong tỏa. Thời gian qua trên địa bàn xã 

đã xuất hiện: Sốt xuất huyết 115 ca (giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019) xử lý 

hóa chất 14 ổ dịch; Tay - chân - miệng 08 ca (giảm 72% so với cùng kỳ năm 

2019). Tất cả đều được xử lý kịp thời. 

+ Chương trình VSATTP: Tổng số cơ sở xã quản lý: 143 cơ sở (Trong đó: 

Dịch vụ ăn uống: 54, thức ăn đường phố: 17, nhóm trẻ: 12, dịch vụ tiệc cưới: 08, 

hộ tiểu thương 52). Trong năm 2020 đã tiến hành kiểm tra được 87 cơ sở, không 

xử phạt cơ sở nào. Nhìn chung, qua kiểm tra 87/87 cơ sở, các cơ sở đều thực hiện 

tốt công tác VSATTP, không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Tổ chức 

lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe tập trung cho các hộ 

kinh doanh với 101 người. 

+ Công tác khám phụ khoa: Đã khám 1.710 lượt; điều trị phụ khoa: 196 

người; quản lý thai: 235 người. 

- DS-KHHGĐ: Tổng các biện pháp tránh thai đạt: 738/728, bằng 101,37% 

chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. 

+ Giảm tỷ suất sinh thô 0,16‰, vượt chỉ tiêu giao 0,02‰. 

+ Tỷ lệ sinh con thứ 3
+
 hiện nay là 4,8% (giảm 0,48% so với năm 2019). 
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7. Quản lý quy hoạch, đất đai, môi trƣờng  

- Về quy hoạch: Tổ chức công bố Quy hoạch tỷ lệ 1:500 dự án kè chống sạt 

lỡ khẩn cấp các đoạn xung yếu trên sông Yên, khu vực qua địa bàn thôn An Trạch 

và Bắc An; tuyến ống dẫn nước thô về nhà máy nước Cầu Đỏ. 

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân các dự án gồm: mở rộng tuyến ADB5; tuyến 

đường nội bộ từ Bara An Trạch về cống chui dân sinh đường cao tốc; tuyến đường 

ĐT605 đi Lệ Sơn 2; tuyến đường ĐH409 đi Nam Sơn. 

- Về quản lý đất đai: Phối hợp với các thôn tăng cường công tác quản lý quy 

hoạch, kịp thời ngăn chặn các trường hợp cơi nới, xây dựng trái phép; thường 

xuyên kiểm tra xây dựng trên địa bàn. Rà soát, thống kê diện tích đất sử dụng vào 

mục đích công ích (đất 5%) trên địa bàn. Rà soát đất 5%, đất nông nghiệp không 

sản xuất được do ảnh hưởng dự án tại khu vực xứ đồng Trằm, Trằm Dọt, thôn Lệ 

Sơn Bắc. 

- Về Môi trường: Tổ chức các buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường Ngày 

Chủ nhật xanh - sạch - đẹp chào mừng các ngày Lễ, Tết; chào mừng Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Xây dựng 02 tuyến đường hoa, cây xanh chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Triển khai tiếp nhận các Bi giếng và phối hợp bàn giao các bi giếng cho các 

Chi hội nông dân các thôn trên địa bàn để lắp đặt thu gom các chai lọ, thuốc bảo vệ 

thực vật trên đồng ruộng. 

8. Lĩnh vực Tƣ pháp - Hộ tịch  

Công tác Hộ tịch: Đã tiếp nhận và giải quyết 2.266 trường hợp
5
. 

Công tác chứng thực: 7.226 trường hợp
6
. 

Công tác Tư pháp: Tham mưu xây dựng kế hoạch năm về công tác rà soát hệ 

thống hóa VBQPPL; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Xử lý vi phạm 

hành chính  

Công tác cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục triển khai việc tiếp nhận và 

trả kết quả hồ sơ “3 trong 1” (đăng ký khai sinh, nhập khẩu và đăng ký thẻ BHYT 

cho trẻ dưới 6 tuổi) 474 trường hợp. Trong đó, đã thực hiện việc trả kết quả hồ sơ 

tại gia đình cho 173 trường hợp; tham mưu triển khai kế hoạch thăm viếng chia 

buồn và khai tử tại gia đình công dân có người thân qua đời: 31 trường hợp. 

9. Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

Củng cố kiện toàn lại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

                                           
5
 Trong đó: Đăng ký khai sinh: 673 trường hợp; Đăng ký khai tử: 269 trường hợp; Đăng ký kết hôn: 150 trường hợp; 

Xác nhận tình trạng hôn nhân: 416 trường hợp; Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 15 trường hợp; Đăng 

ký giám hộ: 04 trường hợp; Đăng ký giám sát việc giám hộ: 03 trường hợp; Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 736 

trường hợp. 
6
 Trong đó: Chứng thực bản sao đúng với bản chính: 6.625  trường hợp; Chứng thực chữ ký: 601 trường hợp. 
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Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Tính đến ngày 25/12/2020, tổng số 

hồ sơ tiếp nhận 9.176 (kỳ trước chuyển qua 05 hồ sơ); trong đó: Hộ tịch 1.792 hồ 

sơ; chứng thực 7.104 hồ sơ; thủ tục thông thường 24 hồ sơ; lĩnh vực đất đai 58 hồ 

sơ, bảo trợ xã hội 148 hồ sơ; người có công 50 hồ sơ. 

Hồ sơ đã giải quyết: 9.141 (sớm hẹn: 1.626 hồ sơ, đúng hẹn: 7.480 hồ sơ; trễ 

hẹn 35 hồ sơ (lĩnh vực hộ tịch, đất đai, bảo trợ xã hội và người có công). 

10. Công tác tiếp dân 

Duy trì thự hiện chế độ tiếp công dân của lãnh đạo và tiếp công dân thường 

xuyên tại cơ quan. Trong năm 2020, UBND xã đã thực hiện khá tốt công tác tiếp 

công dân, xử lý giải quyết đơn thư, từng bước khắc phục những hạn chế trong công 

tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo không để xảy ra 

khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp hoặc vượt cấp. Góp phần an dân, ổn định 

chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. 

Tiếp dân 22 lượt (lãnh đạo tiếp 06 lượt, tiếp dân thường xuyên 16 lượt); tiếp 

nhận đơn 18 đơn; đã giải quyết 17 đơn, 01 đơn đang giải quyết. 

11. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh 

* Ban Chỉ huy quân sự xã: duy trì nghiêm chế độ trực chiến, trực sẵn sàng 

chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc địa bàn, giữ vững an ninh chính trị 

và trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ nhất là trong các dịp lễ, Tết; 

tham mưu ban hành Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân 

sự địa phương năm 2020; xây dựng các Kế hoạch huấn luyện lực lượng dân quân 

năm thứ 1, năm 2,3,4. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020 (26 thanh 

niên; trong đó: 05 thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND, 21 thanh niên tham gia 

NVQS). 

Ngoài ra, tham mưu Đảng ủy, UBND xã củng cố lực lượng dân quân, theo 

đó kết nạp mới 41/41 đ/c đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy trình; tổ chức đăng ký nam 

công dân tuổi 17 (sinh năm 2003) 136 thanh niên. 

Tổ chức xét duyệt, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021 đảm bảo theo 

đúng hướng dẫn của cấp trên. 

Bàn giao quân nhân dự bị, tham gia huấn luyện, kiểm tra, sẵn sang chiến đấu 

đảm bảo chỉ tiêu trên giao. 

* Công an xã: Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị 

quyết của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các 

loại tội phạm. Công an xã đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện 

pháp nghiệp vụ, các kế hoạch phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, mở nhiều 

lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật; xây dựng các kế hoạch đảm bảo an toàn các 

ngày Lễ lớn trong năm; thường xuyên tổ chức các đợt truy quét tệ nạn cờ bạc 

không để phát sinh hình thành điểm nóng ảnh hưởng đến ANTT; phối hợp với các 

Đội nghiệp vụ Công an huyện điều tra, làm rõ các vụ án xảy ra trên địa bàn chuyển 

cơ quan CSĐT - Công an huyện thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.  
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Qua công tác tuần tra và phản ánh của nhân dân, trong năm 2020 đã phát 

hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm
7
 góp phần đảm bảo ANCT, 

TTATXH trên địa bàn. 

Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra nhân hộ khẩu, tạm trú tạm vắng; rà soát 

nhân hộ khẩu, nắm thông tin công dân nghi nhiễm Covid-19 và những người tiếp 

xúc phục vụ công tác cách ly, phòng chống dịch bệnh; kiểm tra việc buôn bán đồ 

chơi trẻ em bị cấm; các hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên 

địa bàn; các hình thức tàng trữ, sử dụng công cụ, vật liệu nổ
8
. 

- Phối hợp với Đội An ninh, Công an huyện tổ chức tuyên truyền về Luật Cư 

trú, thủ tục đăng ký lưu trú đối với người nước ngoài đối với các hộ kinh doanh 

nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn. Kết quả có 35 lượt hộ kinh doanh tham gia tuyên 

truyền. 

- Phối hợp với phòng Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy - CATP tổ chức 

tuyên truyền về tác hại của ma túy tại thôn Yến Nê 2 vào tối ngày 23/7/2020. Kết 

quả có khoảng 100 lượt người dân tham gia buổi tuyên truyền. 

- Phối hợp với đội Cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra, hướng dẫn hoạt động 

02 cơ sở cầm đồ trên địa bàn. 

- Tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật tăng cường công 

tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, các đợt cao điểm tấn công tội phạm; đảm bảo 

TTATGT trên địa bàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông, phòng chống đua xe trái 

phép trong các dịp lễ, Tết ngày nghỉ và các sự kiện văn hóa chính trị quan trọng 

diễn ra trên địa bàn
9
. 

- Rà soát nhân hộ khẩu, bổ sung, cập nhật thông tin vào phiếu cơ sở dữ liệu 

dân cư DC-01, DC-02. Tiến hành phúc tra, kiểm tra thông tin dân cư tại tàng thư 

Công an huyện phục vụ công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiến độ phúc 

tra hiện nay đã đạt 100% trên tổng số nhân hộ khẩu cần phúc tra, kiểm tra. 

                                           
7
 - Tội phạm về TTXH: 36 vụ 60 đối tượng trong đó: Trộm cắp tài sản: điều tra, làm rõ 06 vụ 06 đối tượng (chuyển 

hồ sơ khởi tố 02 vụ 02 đối tượng; Công an xã lập hồ sơ xử lý hành chính 04 vụ 04 đối tượng trong đó phạt tiền 03 

vụ 03 đối tượng, phạt cảnh cáo 01 vụ 01 đối tượng); Cố ý gây thương tích: 05 vụ 06 đối tượng (chuyển hồ sơ lên 

CQCSĐT thụ lý 05 vụ); Huỷ hoại tài sản: 02 vụ 02 đối tượng (chuyển hồ sơ 01 vụ lên CQCSĐT thụ lý theo thẩm 

quyền); Xâm hại sức khỏe: 01 vụ 01 đối tượng; Xâm hại sức khỏe thành viên trong gia đình: 01 vụ 01 đối tượng; 

Gây rối trật tự công cộng: 07 vụ 12 đối tượng; Tệ nạn cờ bạc: 09 vụ, 35 đối tượng, Công an xã lập hồ sơ XPHC tổng số 

tiền là: 52 triệu đồng, đề xuất và chuyển hồ sơ 03 vụ việc cho CQCSĐT Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền. 

- Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy: 39 lượt đối tượng; trong đó: Xử lý hành chính: 19 đối tượng, phạt tiền 750.000 

đồng mỗi đối tượng (tổng: 14.25 triệu đồng); Đưa vào diện quản lý theo nghị định 111/CP: 09 đối tượng; Đưa đi cai 

nghiện tập trung tại CSXH Bầu Bàng: 08 đối tượng; Đưa đối tượng đi chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng theo 

diện 901: 03 đối tượng. 

- Tình hình VPPL trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, vệ sinh ATTP được kiểm tra, phát hiện: 02 vụ, 04 đối tượng.  

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 17 vụ làm 01 người chết (tự gây), bị thương 24 người. 

- 01 vụ cháy, không gây thiệt hại về người và tài sản; 02 vụ tai nạn đuối nước. 
8
 Kiểm tra 200 trường hợp, phát hiện lập biên bản 42 trường hợp vi phạm (trong đó có 02 trường hợp người nước 

ngoài), đồng thời tiến hành tuyên truyền hướng dẫn đối với các công dân về công tác đăng ký lưu trú, tạm trú.  Kiểm 

tra, hướng dẫn và cấp phát 271 sổ đăng ký tạm trú với 661 nhân khẩu cho công dân. Tổ chức cho hơn 50 hộ kinh 

doanh, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã ký cam kết đảm bảo ANTT, không buôn bán đồ chơi trẻ em bị cấm, pháo nổ 

trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 
9
 Trong năm 2020, đã tổ chức 110 lượt tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, qua đó đã phát hiện, nhắc nhỡ 

36 trường hợp vi phạm; lập biên bản và ra Quyết định xử lý hành chính 13 trường hợp, phạt tiền tổng cộng 3,55 

triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước. 
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- Tham mưu UBND xã tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm. 

- Duy trì công tác phối hợp với Công an các đơn vị vùng giáp ranh trong 

công tác tuần tra, phối hợp giải quyết các vụ việc xảy ra. Tiến hành báo cáo sơ kết 

quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh giữa TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng 

Nam năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 

- Kết quả tuần tra theo quyết định 8394/QĐ-UBND, đã triển khai tổ chức 

420 lượt tuần tra với 2.520 lượt người tham gia, phát hiện 17 vụ VPPL chủ yếu là 

sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc; nhắc nhở các trường hợp nhân dân để 

tài sản không đảm bảo. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt công tác đã đạt được vẫn còn những hạn chế 

đó là, tình hình hoạt động các loại tội phạm trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, 

các vụ việc xảy ra nhiều với tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi liều lĩnh; công 

tác thu thập thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn chậm, chưa đạt hiệu quả 

cao. 

12. Công tác xây dựng Nông thôn mới 

(có báo cáo riêng). 

* Đánh giá chung 

Trong năm 2020, UBND xã đã bám sát các nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo toàn 

diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh. Sản xuất nông nghiệp được mùa là nhờ bám sát lịch thời vụ và bố trí cơ cấu 

giống cây trồng hợp lý. Tổ chức cho nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc vui 

tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; các đối tượng chính sách, hộ nghèo được chăm 

lo chu đáo. Y tế,  giáo dục đạt được những kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh, 

trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp 

thời theo đúng quy định pháp luật. Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt được 

những kết quả đáng khích lệ.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là: 

Hiệu quả sản xuất tại các vùng rau chưa cao, chăn nuôi có xu hướng giảm mạnh; 

thu ngân sách tuy đạt tỷ lệ sau khi huyện điều chỉnh nhưng còn thấp (72,01%); 

công tác tuyên truyền vận động bàn giao mặt bằng các dự án trên địa bàn xã gặp 

nhiều khó khăn; phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, vệ sinh môi trường 

tuy được duy trì thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao; Công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết tuy đã có sự chủ động nhưng vẫn khó kiểm 

soát và dịch bệnh phát sinh kéo dài đã ảnh hưởng đến công tác điều hành nhiệm vụ 

chung của địa phương. Tình hình ANCT và TTATXH vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. 

Phần thứ II 

PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Tổng giá trị sản xuất đạt: 1,010 tỷ đồng; trong đó: 
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- Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 108 tỷ đồng. 

- Giá trị sản xuất TTCN, xây dựng đạt 357 tỷ đồng. 

- Giá trị thương mại - dịch vụ đạt 545 tỷ đồng. 

2. Thu ngân sách tăng từ 3-5% so với năm 2020. 

3. Hoàn thành 100%  chỉ tiêu giao quân năm 2021. 

4. Thu nhập bình quân đầu người 57 triệu đồng/người/năm. Giảm 68 hộ 

nghèo theo chuẩn nghèo mới của thành phố giai đoạn 2019-2023; Giải quyết việc 

làm cho 330 lao động. 

5. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3
+
 là 0,1%; giảm tỷ suất sinh thô 0,1‰; Giảm tỷ 

lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi còn 4,6%. 

6. Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao và đảm bảo chất lượng. 

7. Phấn đấu hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: 

- Lãnh đạo tổ chức thành công kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Hoàn thành thu ngân sách theo dự toán UBND huyện giao, phấn đấu thu 

vượt 3-5%. 

- Xây dựng đoạn đường văn minh đô thị ĐT605 (đoạn từ Ngã 3 Dương Sơn 

đến cây xăng Trung Hiếu). 

II. GIẢI PHÁP 

1. Sản xuất nông nghiệp 

Tổng diện tích gieo trồng 1.002 ha (lúa: 908 ha, ngô: 20 ha, cây hàng năm 

khác và rau màu các loại: 74 ha). 

Tổng sản lượng lương thực quy thóc: 5.830 tấn (trong đó, lúa: 5.629 tấn). 

Thực hiện tốt công tác liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

để sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh trên 

thị trường (lúa chất lượng cao, gạo hữu cơ, rau các loại). 

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất để nâng cao 

chất lượng và giá trị nông sản. 

Xây dựng thương hiệu Gạo hữu cơ xã Hòa Tiến. 

Phấn đấu duy trì diện tích sản xuất rau sạch Cẩm Nê 7,5 ha, mở rộng diện 

tích sản xuất lúa hữu cơ thôn An Trạch 35 ha. 

Từng bước vận động các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có điều kiện chuyển sang mô 

hình kinh tế trang trại, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo an toàn 

sinh học và góp phần phát triển chăn nuôi bền vững; từng bước thực hiện Đề án 

giảm dần chăn nuôi tại hộ gia đình; tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch 

bệnh, xử lý kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra lây lan trên diện rộng. 

2. Thu ngân sách 
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Phấn đấu thu tăng 3-5% so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. 

Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ đối với người nộp thuế, hướng dẫn 

người nộp thuế thực hiện việc kê khai thuế đúng quy định. 

Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và 

số lượng người nộp thuế. 

Tăng cường công tác kiểm tra và quản lý thu, phân tích nguyên nhân tác 

động làm tăng/giảm nguồn thu để có cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả thu và tổ chức 

thu sát đúng với thực tế tại địa phương. 

Thực hiện việc công khai thông tin người nộp thuế, người không nộp thuế 

đúng hạn trên Đài Truyền thanh xã theo quy định của Luật Quản lý thuế. 

Tăng cường công tác kiểm tra để có biện pháp xử lý và đôn đốc thu nộp 

ngân sách kịp thời. 

3. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 

Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh, các Công ty, Doanh nghiệp 

đầu tư vốn để mở rộng hoạt động sản xuất; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, cá nhân 

tiếp cận các nguồn vốn vay, quỹ hỗ trợ của nhà nước, nguồn tín dụng của các ngân 

hàng, các nguồn hỗ trợ khác về khoa học công nghệ, khuyến công. 

Thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực may mặc, sản xuất công nghệ 

phụ trợ cho ngành cơ khí, chế biến. Chú trọng đầu tư chế biến nông sản và bảo 

quản sản phẩm sau thu hoạch. 

4. Thƣơng mại - Dịch vụ 

Tiếp tục đưa các hộ tư thương vào hoạt động kinh doanh tại chợ Lệ Trạch. 

Tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh đầu tư vốn mở rộng mặt hàng kinh 

doanh, thực hiện tốt việc niêm yết giá; tổ chức họp chợ 02 buổi/ngày. 

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, đấu tranh chống hàng giả, 

hàng kém chất lượng. Khuyến khích nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Tuyên truyền, vận động nhân dân, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, 

mở rộng các hoạt động xã hội hóa về dịch vụ Y tế, viễn thông, vận tải,  

5. Xây dựng cơ bản, công tác quản lý quy hoạch, đất đai - môi trƣờng 

Tiếp tục huy động, tranh thủ các nguồn nhân lực và nguồn kinh phí lồng 

ghép xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình 

phục vụ phát triển sản xuất và phúc lợi xã hội. 

Tiếp tục duy trì hoạt động Tổ kiểm tra xây dựng trên địa bàn, qua đó phát 

hiện và xử lý kịp thời những hành vi xây dựng trái phép, không đúng quy định. 

Tuyên truyền vận động nhân dân khi xây dựng công trình phải xin giấy phép xây 

dựng. 

Thông báo cho nhân dân biết về chủ trương quy hoạch, vùng dự án của Nhà 

nước. 
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Đẩy mạnh công tác thu gom rác thải, nhân rộng mô hình phân loại rác thải 

tại nguồn; duy trì thực hiện thường xuyên phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - 

đẹp”. 

Tuyên truyền, vận động nhân dân giảm chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, 

nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. 

Phối hợp với các Hội, đoàn thể thực hiện tốt các đoạn đường “văn minh; 

xanh, sạch, đẹp”. 

6. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, quán triệt các 

chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các định hướng về nhiệm vụ chủ 

yếu của ngành giáo dục - đào tạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo 

đến với giáo viên và học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý chỉ đạo, điều hành, tập trung xây dựng và khai thác có hiệu quả kho bài 

giảng e-learning, tăng cường công tác tuyển sinh qua mạng, đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra 

đánh giá. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư 44/2014/BGD ngày 12/12/2014 của 

Bộ Giáo dục và đào tạo về quy định đánh giá xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã. 

Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu 

quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 

phòng trào “Toàn dân rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tăng 

cường quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đẩy 

mạnh công tác kiểm tra thuộc lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm 

xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Tiếp tục đầu tư các thiết chế văn hóa, thể 

dục thể thao đối với các thôn còn lại nhằm nâng chuẩn các tiêu chí về văn hóa; 

từng bước cải thiện, nâng cao giá trị đạo đức xã hội, tuyên truyền giáo dục các giá 

trị đạo đức, lối sống cách ứng xử trong gia đình, xã hội. 

Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao xã Hòa Tiến lần thứ IX. 

Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt 

động thông tin, tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của thành 

phố, huyện và của địa phương tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cán bộ Đảng 

viên và quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của nhân 

dân trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận 

trình độ phát triển của nền y học khoa học, dân tộc và hiện đại; xây dựng hệ thống 

y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tất cả người dân đều được quản lý 

chăm sóc sức khỏe; tiếp tục theo dõi, giám sát bệnh truyền nhiễm và vận động 

nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả; tăng cường 

xã hội hóa Y tế và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia; không 

ngừng nâng cao chất lượng công tác khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Khuyến khích 
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nhân dân thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện, hoàn thành chỉ tiêu Dân 

số - Kế hoạch hóa gia đình. 

Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách ưu đãi người có công theo Nghị 

định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị 

định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 và các Nghị định, Thông tư 

của Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, quy định danh hiệu 

vinh dự nhà nước “Bà Mẹ VNAH”, xác nhận liệt sỹ, thương binh, phụng dưỡng Bà 

Mẹ VNAH. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ nghèo tự vươn lên thoát 

nghèo; tổ chức điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo, kịp thời nắm bắt tâm tư 

nguyện vọng của nhân dân để làm cơ sở xác định nguyên nhân, nhóm đối tượng 

nghèo từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đề xuất cơ chế chính sách phù 

hợp với từng hộ nghèo nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững; 

tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc xã hội, đa dạng hóa các nguồn 

vốn thực hiện chương trình đi đôi với việc hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi giống cây 

trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Tranh 

thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ. 

7. Công tác xây dựng Nông thôn mới 

Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của nhà nước, các đơn vị, tổ chức và đóng góp 

của nhân dân, triển khai xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; tiếp tục nâng cao 

chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. 

8. Công tác cải cách hành chính 

Tăng cường công tác tuyên truyền, tự kiểm tra, khảo sát mức độ hài lòng của 

tổ chức, công dân để đánh giá chất lượng hiệu quả trong giải quyết công việc và 

đánh giá, xếp loại CBCC. 

Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lối sống 

của CBCC, góp phần chuyên môn hóa, hiện đại hóa trong giải quyết thủ tục hành 

chính cho tổ chức và công dân. 

Tiếp tục xây dựng các mô hình về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt 

việc liên thông văn bản và bút phê xử lý văn bản. 

Nâng cao số lượng định danh mã số hóa công dân. 

Nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4. 

Tiếp tục thực hiện nhắn tin SMS để thông tin, thông báo kịp thời những chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng trong cải cách hành chính. 

9. Công tác Tƣ pháp - Hộ tịch 

Tiếp tục thực hiện tốt quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015; xây dựng soạn thảo, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
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đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và phù hợp của văn bản ban hành 

với hệ thống văn bản pháp luật. 

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, ứng 

dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin - truyền thông phục vụ hoạt động phổ biến 

giáo dục pháp luật, thường xuyên củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và đội 

ngũ hòa giải viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các quy định về giám định tư 

pháp. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ tư pháp để mọi người dân hiểu pháp luật và 

được tư vấn, giải quyết những vấn đề thắc mắc trong cuộc sống. 

10. Công tác tiếp công dân 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ , đột xuất và khi có yêu cầu, tập 

trung giải quyết đơn thư kịp thời, có chất lượng và đúng quy định của pháp luật, 

nhằm hạn chế người dân tập trung khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình 

hình an ninh trật tự. Triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý tiếp công 

dân và khiếu nại tố cáo, đồng thời kết nối liên thông để cập nhật thường xuyên hệ 

thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. 

11. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh 

Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận 

an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo 

quốc phòng an ninh; Đảm bảo chỉ tiêu giao quân đạt 100%, hoàn thành công tác 

huấn luyện lực lượng dân quân năm 2021. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 

theo kế hoạch. 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã 

hội, nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, 

hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động bất 

ngờ; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xức xã hội, đấu tranh với các 

loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp kiểm tra an toàn giao thông, 

giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông tại các khu vực cổng trường học trong giờ 

đưa đón học sinh; tập trung rà soát công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy nhất 

là tại các chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình,  tổ chức tập huấn nâng 

cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân. 

12. Công tác xây dựng chính quyền 

Quán triệt trong cán bộ, công chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

tư Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII. 

Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tiếp tục quán triệt trong cán bộ công chức đăng ký thực hiện Chỉ thị 04/CT-

UBND của UBND thành phố Đà Nẵng và Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy Đà 

Nẵng, Kế hoạch 38-KH/HU của Huyện ủy Hòa Vang. 

ha
nh

lt1
-2

5/
02

/2
02

1 
15

:1
6:

21
-h

an
hlt

1-
ha

nh
lt1

-h
an

hlt
1



19 

Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức không ngừng nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Khuyến khích động viên cán bộ, công 

chức, không ngừng tham gia học tập nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, tác 

phong lề lối của người cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân, đề cao vai trò giám sát của HĐND và Ban giám sát đầu tư của cộng 

đồng. Chú trọng công tác kiểm tra, giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại 

của công dân. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Mặt trận và các Hội, đoàn thể. 

Thực hiện tốt công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tăng cường công tác trực, 

tuần tra canh gác địa bàn. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND 

xã Hòa Tiến. Kính đề nghị lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của 

huyện tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- VP Huyện ủy;  
- VP UBND huyện; 

- BTV Đảng ủy; 

- TT. HĐND xã; 
- CT, các PCT; 

- Lưu: VT, VP(Trâm). 

 

 

 

 

Ngô Ngọc Trúc 
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