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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022
Kính gửi:
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.
UBND huyện Gio Linh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm
2022, cụ thể như sau:
I. Công tác chỉ đạo điều hành
Tháng 01 năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành các
công tác trọng tâm sau:
- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Chỉ đạo tổng kết ngành, lĩnh vực năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm
2022; tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, phát động phong
trào thi đua năm 2022.
- Chỉ đạo tổ chức hội nghị lấy ý kiến và thông qua quy hoạch sử dụng đất
năm 2022.
- Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ Đông Xuân, tăng cường
công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.
- Chỉ đạo tổ chức điều tra, rà soát nắm chắc tình hình đời sống của nhân
dân, kịp thời cứu trợ nhân dân trong dịp Tết, nhất là cho các gia đình gặp khó
khăn.
- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra đảm bảo vệ sinh
ATTP, ATGT, kiểm soát giá cả thị trường, chống buôn lậu, buôn bán hàng giả,
hàng kém chất lượng trong dịp tết. Truy quét, đẩy lùi tội phạm, tai tệ nạn xã hội.
- Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra tình hình tết, thăm tết các đối tượng
chính sách theo Kế hoạch.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của UBND huyện về tổ
chức công tác Tết Nguyên đán Nhâm Dần gắn với tổ chức các hoạt động mừng
Đảng mừng Xuân. Tập trung chỉ đạo chỉnh trang nông thôn, đô thị và làm tốt
công tác vệ sinh môi trường, kết hợp xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, tạo
cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ đón Tết, vui Xuân.
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- Lãnh đạo UBND huyện dự đầy đủ các hội nghị do UBND tỉnh, các
ngành cấp tỉnh tổ chức.
- Từ đầu năm đến 21/01/2022, UBND huyện đã ban hành 30 báo cáo, 14
kế hoạch, 13 tờ trình, 326 quyết định, 08 thông báo, 86 công văn, 02 chỉ thị, 01
văn bản QPPL, 03 văn bản mật.
II. Tình hình kinh tế - xã hội
1. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp
- Tổng diện tích gieo trồng 3.470 ha, đạt 48,40% kế hoạch, bằng 120,07%
so với cùng kỳ, trong đó:
+ Lúa 2.965 ha, đạt 65,89% KH, bằng 115,37% so với cùng kỳ.
+ Khoai lang 142 ha, đạt 43,29% KH, bằng 142% so với cùng kỳ.
+ Rau các loại 330 ha, đạt 77,28% KH, bằng 188,57% so với cùng kỳ.
- Đến nay, đã hoàn thành công tác gieo trồng lúa vụ Đông Xuân 20212022, hiện đang tiến hành công tác chăm sóc, tỉa dặm và gieo trồng các loại cây
khác theo kế hoạch.
- Tổng đàn trâu 3.475 con, đạt 86,88% KH, bằng 110,46% so với cùng
kỳ; đàn bò 9.322 con, đạt 88,78%KH, bằng 104,25% so với cùng kỳ; đàn lợn
23.500 con, đạt 94%KH, bằng 104,44% so với cùng kỳ. Dịch tả lợn Châu Phi
tiếp tục xảy ra tại 07 xã ( Gio Quang, Gio Hải, Phong Bình, Gio Mỹ, Gio Sơn,
Linh Hải và Hải Thái), đã tiêu hủy 64 con lợn, 2.994 kg. Dịch Cúm gia cầm
A/H5N8, xảy ra từ ngày 19/12/2021 tại xã Trung Sơn, số Gia cầm bị chết và tiêu
hủy 1250 con gà. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan và các địa
phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng,
chống bệnh Cúm gia cầm.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quản lý bảo vệ rừng, PCCC
rừng; hoàn thành hồ sơ, các thủ tục theo quy định, chuẩn bị hiện trường trồng
rừng để phúc tra nghiệm thu trồng rừng tập trung, phân tán năm 2021; lập kế
hoạch trồng rừng năm 2022. Làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Tết trồng cây
xuân Nhâm Dần năm 2022. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 4.250 m3, củi khai
thác 525 ster.
- Tổng sản lượng thủy sản khai thác đạt 435,5 tấn, bằng 101,26% so với
cùng kỳ; nuôi trồng 12 tấn, bằng 42,18% so với cùng kỳ.
2. Công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch vụ
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- Giá trị sản xuất công nghiệp 170,059 triệu đồng (giá so sánh 2010), bằng
68,52% so với cùng kỳ.
- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa
phương quản lý đạt 6.572 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp
huyện 5.621 triệu đồng.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 166.388,5 triệu
đồng, trong đó bán lẻ hàng hóa đạt 130.498 triệu đồng.
- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra đảm bảo vệ sinh ATTP, ATGT, kiểm soát
giá cả thị trường, chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng
trong dịp tết.
3. Tài chính ngân sách
- Tổng thu ngân sách ước thực hiện 01 tháng 38.230 triệu đồng, ước đạt
8,4% so với kế hoạch. Trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện 01 tháng 8.000
triệu đồng, ước đạt 8,7% kế hoạch.
- Tổng chi ngân sách ước thực hiện 01 tháng 43.000 triệu đồng, ước đạt
9,5% so với dự toán.
- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương phân bổ và giao dự toán năm 2022;
công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2022.
- Tiếp tục rà soát, tổng hợp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05
năm giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện quản lý.
4. Tài nguyên và Môi trường
- Trong tháng, đã quyết định giao đất, cấp giấy CNQSD đất cho 133 hồ sơ
với 150 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó, hợp thức hóa 18 giấy,
chuyển mục đích 52 giấy, đăng ký biến động 31 giấy, cấp đổi 31 giấy, đấu giá
18 giấy.Thẩm định hồ sơ GPMB các công trình, giải quyết khiếu nại liên quan
đến đất đai; tiếp tục xử lý việc lấn chiếm đất rừng tại xã Linh Trường, xã Gio
Châu. Lấy ý kiến và thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác bảo vệ
môi trường của các cơ sở chế biến dăm gỗ trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức
triển khai làm vệ sinh môi trường chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc năm 2022.
5. Giao thông vận tải
Doanh thu vận tải đạt 4.037 triệu đồng, bằng 71,22% so với cùng kỳ.
Khối lượng vận chuyển hàng hóa 39.962 tấn, bằng 73,28% so với cùng kỳ.
6. Văn hóa và thông tin, thể dục thể thao
Ban hành kế hoạch hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức văn hóa, thể thao,
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lễ hội truyền thống chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản
Việt Nam, mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin
phục vụ dịp Tết Dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
7. Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo sơ kết học kỳ 1; tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp mầm
non; Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý trường học giai đoạn 20192024.
8. Y tế, dân số
Trong tháng, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa
phương làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo các
chỉ đạo của các cấp, tại địa bàn huyện ghi nhận 325 trường hợp mắc COVID-19,
truy vết 967 F1, 3.684 F2, đã tổ chức cách ly, điều trị nhằm đảm bảo khoanh
vùng, khống chế dịch bệnh. Duy trì chế độ thường trực phòng, chống dịch Covid
19: Đội phản ứng nhanh để điều tra các trường hợp đi từ vùng dịch về; Tổ phân
luồng, sàng lọc các bệnh nhân khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT huyện.
Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng, chống Covid-19 theo kế
hoạch; đồng thời, chỉ đạo đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong
dịp tết Nguyên đán.
Tiếp tục làm tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân;
số lượt khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện là 3.330 lượt, nội trú 399 lượt;
khám bệnh tại các trạm y tế là 2.559 lượt. Xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn
kiểm tra liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán
Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022.
Tính đến 31/12/2021, tổng số sinh là 1065 trẻ, trong đó có 503 trẻ nữ; tổng
số sinh con thứ 3 là 299 trẻ, chiếm tỷ lệ 28%, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm
trước.
9. Công tác Lao động - Thương binh và xã hội
- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội nhân Tết
nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính
sách nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
- Chỉ đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở rà soát, nắm chắc tình
hình đời sống của nhân dân, kịp thời cứu trợ nhân dân trong dịp Tết, nhất là cho
các gia đình gặp khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng số hộ cần hỗ
trợ gạo cứu đói 574 hộ, 1.685 nhân khẩu, tổng số gạo cần hỗ trợ cứu đói 25.275
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kg gạo.
- Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, đề nghị giải quyết chế độ cho 24 đối tượng người
có công. Quyết định giải quyết chế độ trợ giúp xã hội cho 106 đối tượng bảo trợ
xã hội.
- Thẩm định và phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm
2021.
10. Nội vụ
Quyết định tuyển dụng đối với 24 viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc
UBND huyện. Tổng hợp đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị, công chức, viên
chức năm 2021. Đánh giá phân loại chính quyền địa phương năm 2021, đánh giá
cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2021.
11. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư
Trong tháng, đã tiếp và làm việc với 04 lượt/04 vụ/05 người. Từ ngày
15/12/2021 đến ngày 14/01/2022, Ban Tiếp công dân huyện tiếp nhận 16 đơn
gồm 01 đơn khiếu nại, 15 đơn kiến nghị (đơn thuộc thẩm quyền: 08 đơn: 01 đơn
khiếu nại, 07 đơn kiến nghị; đơn không thuộc thẩm quyền: 08 đơn kiến nghị).
Các đơn thư đã giao, chuyển các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền. Chủ tịch
UBND huyện trực, tiếp công dân định kỳ theo đúng quy chế.
Xây dựng Kế hoạch thanh tra tại trường Mầm non Gio Sơn; hướng dẫn kê
khai thu nhập theo quy định.
12. Tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính
- Tiếp nhận và chứng thực bản sao từ bản chính cho 194 trường hợp, chứng
thực chữ ký 05 trường hợp, chứng thực chữ ký người dịch cho 02 trường hợp;
đăng ký cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở
trong nước cho 11 trường hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch cho 11 trường hợp.
13. Quốc phòng - an ninh
- Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chỉ huy đảm bảo
đúng quân số quy định. Triển khai kịp thời các chỉ thị, mệnh lệnh trực sẵn sàng
chiến đấu trong các tình huống đến tận cơ sở. Chuẩn bị tổ chức lễ giao nhận
quân năm 2022.
- Triển khai kế hoạch mở các đợt tấn công tội phạm và tệ an xã hội bảo vệ
Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Ban An toàn giao thông và cảnh sát giao
thông đã tăng cường kiểm tra, tuần tra trên tất cả các tuyến đường nhằm hạn chế
các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.
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- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững
ổn định.
III. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022
- Tiếp tục chủ đạo triển khai KHHĐ thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh,
kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022.
- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC đầu năm 2022.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của UBND huyện về tổ chức Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2021, gắn với tổ chức các hoạt động mừng Đảng
mừng Xuân.
- Chuẩn bị các bước triển khai các bước tổ chức Hội chợ triễn lãm
Thương mại - Du lịch huyện Gio Linh năm 2022”.
- Triển khai làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm
Dần năm 2022.
- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương kịp thời tỉa dặm, chăm sóc bón phân
cho lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022; triển khai gieo trồng các loại cây ngắn ngày
theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm
phòng định kỳ cho đàn gia súc gia cầm theo Kế hoạch.
- Tổ chức thăm và kiểm tra các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT dịp tết
tại các xã, thị trấn. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND của UBND
tỉnh Quảng Trị về ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin giai đoạn 20212025 tỉnh Quảng Trị.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh
Covid-19. Duy trì tốt chế độ trực, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán.
- Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tổ chức các hoạt động đền ở
đáp nghĩa và an sinh xã hội; trao tiền quà của Chủ tịch nước, quà của UBND
tỉnh cho đối tượng người có công; tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo cứu trợ đảm
bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ viếng, dâng
hoa, dâng hương tại các phần mộ Liệt sĩ và tổ chức thăm, tặng quà các gia đình
chính sách nhân Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
- Nắm chắc tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, đối tượng
BTXH trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Xây dựng kế
hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022; kế hoạch giảm nghèo
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bền vững trên địa bàn huyện năm 2022. Cấp phát gạo cho các hộ thiếu đói cần
cứu trợ gạo dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
- Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
kỷ luật kỷ cương hành chính sau Tết Nguyên đán.
- Tăng cường công tác Quốc phòng-An ninh; tiếp tục mở đợt cao điểm tấn
công, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tuần tra đảm bảo ổn định an ninh
chính trị và trật tự ATXH, an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt trong dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
- Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức giao nhận quân năm 2022 theo kế
hoạch.
Trên đây là Báo cáo tình hình tháng 01 một số nhiệm vụ chính cần tập
trung chỉ đạo trong tháng 02 năm 2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào
tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình để tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các phó CT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đảng ủy CQCQ huyện;
- Các phòng ban, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, TT;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Đắc Hóa

