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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, năm 2022
Kính gửi:
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch - Đầu tư.
Thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, Chương trình hành động của UBND
tỉnh, Kết luận của Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, UBND huyện đã ban
hành Kế hoạch hành động, Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 phân
công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, tập trung chỉ
đạo, tổ chức thực hiện, kết quả cụ thể trong quý I đạt được như sau:
I. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện
Trong Quý, UBNND huyện đã tập trung chỉ đạo tổng kết ngành, lĩnh vực
năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ
Đông Xuân, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật
nuôi. 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.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong
tình hình mới. Triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, phát động
phong trào thi đua.
Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức
Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa đảm bảo vui Tết đón Xuân, vừa đảm bảo công
tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 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. Tổ
chức thăm đồng và tình hình sản xuất của nhân dân đầu Xuân Nhâm Dần năm
2022. Chỉ đạo tổ chức Tết trồng cây đầu Xuân. 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. Tổ chức giao nhận quân năm 2022 đảm bảo kế hoạch. Chỉ đạo làm
tốt công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng Gio
Linh.
- Từ đầu năm đến 21/3/2022, UBND huyện đã ban hành 323 công văn,
46 kế hoạch, 31 tờ trình, 29 thông báo, 02 chỉ thị, 85 báo cáo, 999 quyết định,
10 văn bản mật, 02 văn bản quy phạm pháp luật.
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II. Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh
1. Lĩnh vực kinh tế
1.1. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới
- Tổng diện tích gieo trồng 6.619 ha, đạt 92,32% kế hoạch, bằng 98,83%
so cùng kỳ năm trước, trong đó:
+ Lúa 4.790 ha, đạt 106,44% kế hoạch vụ Đông Xuân, bằng 106,44% so
cùng kỳ năm trước.
+ Ngô 90 ha, đạt 60% KH, bằng 105,88% so cùng kỳ năm trước.
+ Khoai lang 200 ha, đạt 60,98% KH, bằng 94,34% so cùng kỳ năm
trước.
+ Sắn 640 ha, đạt 128% KH, bằng 101,59% so cùng kỳ năm trước.
+ Lạc 225 ha, đạt 53,57% KH, bằng 98,68% so cùng kỳ năm trước.
+ Rau các loại 375 ha, đạt 87,82% KH, bằng 87,62% so cùng kỳ năm
trước.
- Hiện nay, lúa ở giai đoạn Đòng - Trỗ; hướng dẫn, chỉ đạo bà con Nhân
dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.
- Chăn nuôi tiếp tục ổn định, tổng đàn trâu 3.175 con, bò 8.845 con, lợn
21.500 con, gia cầm 522 ngàn con.
Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục xảy ra tại 10 địa phương buộc tiêu hủy 370
con lợn với tổng trọng lượng tiêu hủy 16.473kg. Đến ngày 21/02/2022, có 04
địa phương (Gio Mai, TT Gio Linh, Gio Quang, Linh Hải) đã công bố hết dịch.
Từ ngày 19/12/2021, dịch Cúm gia cầm A/H5N8 xảy ra tại xã Trung Sơn, số gia
cầm bị chết và tiêu hủy 1250 con gà. Ban hành kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho
đàn gia súc, gia cầm năm 2022.
- Trong quý, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường
công tác kiểm tra việc thực hiện quản lý bảo vệ rừng, PCCC rừng; thực hiện
Đề án nâng cao chất lượng, phát triển giống cây trồng lâm nghiệp, kinh doanh
gỗ lớn; Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu
vùng ven biển tỉnh Quảng Trị. Tổ chức Tết trồng cây đầu xuân Nhâm Dần năm
2021. Sản lượng gỗ khai thác 3 tháng 10.750 m3, sản lượng củi khai thác 3
tháng 1.390 ster.
- Diện tích nuôi trồng thủy sản 3 tháng là 300 ha. Tổng sản lượng thủy
sản 3 tháng khai thác đạt 2.752 tấn, bằng 83,30% so với cùng kỳ; nuôi trồng
164,50 tấn. Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày
nghề cá Việt Nam.
- Ban hành Kế hoạch tổ chức lễ đón nhận nông thôn mới đối với xã Trung
Giang và Gio Việt.
1.2. Tài chính
- Tổng thu ngân sách ước thực hiện 3 tháng là 137.570 triệu đồng, ước
đạt 30,2% so với kế hoạch; trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện 3 tháng là
47.310 triệu đồng, ước đạt 51,4% kế hoạch.
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- Tổng chi ngân sách ước thực hiện 3 tháng là 81.100 triệu đồng, ước đạt
18% so với dự toán; trong đó chi đầu tư XDCB ước thực hiện 1.000 triệu đồng,
ước đạt 1,7% dự toán.
1.3. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (giá so sánh 2010) 3 tháng đạt
539.988,59 triệu đồng, bằng 82,02% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai
khoáng đạt 18.816,999 triệu đồng, bằng 50,27% so với cùng ký; CN chế biến,
chế tạo 481.022,92 triệu đồng, bằng 84,02% so với cùng kỳ; sản xuất và phân
phối điện 40.148,677 triệu đồng, bằng 82,87% so với cùng kỳ.
- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa
phương quản lý 3 tháng ước thực hiện 12.161 triệu đồng, bằng 108% với cùng
kỳ năm trước, trong đó vốn ngân sách huyện ước thực hiện 9.680 triệu đồng,
bằng 87,92% so với cùng kỳ.
1.4. Thương mại - dịch vụ
- Tăng cường công tác quản lý bình ổn thị trường; chống buôn lậu, gian
lận thương mại, hàng giả; vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Hội
chợ Thương mại.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 3 tháng đạt 629.925,5
triệu đồng, bằng 112,2% so cùng kỳ năm trước; trong đó bán lẻ hàng hóa đạt
476.390 triệu đồng, bằng 110,34% so cùng kỳ năm trước.
1.5. Tài nguyên và môi trường
- Trong quý, đã quyết định giao đất, cấp giấy CNQSD đất cho 364 hồ sơ
với 403 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó, hợp thức hóa 45 giấy,
chuyển mục đích 161 giấy, cấp mới 09 giấy, đăng ký biến động 77 giấy, cấp
đổi 93 giấy, đấu giá 18 giấy.
- Tiếp tục thẩm định, giải quyết các hồ sơ đất đai còn vướng mắc, giải
quyết các đơn liên quan đến đất đai của Nhân dân. Thẩm định hồ sơ GPMB các
dự án. Xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng trên địa bàn xã Linh Trường,
Gio Châu. Tiếp tục giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
các hộ dân tại khu vực Dốc Miếu, xã Phong Bình. Rà soát, điều chỉnh bảng giá
các loại đất định kỳ 5 năm.
- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong toàn huyện tiến hành tổng vệ sinh
môi trường để chào mừng ngày thành lập Đảng và đón Tết Nhâm Dần năm
2022. Chỉ đạo tổ chức thu gom, xử lý rác thải trước, trong và sau Tết.
- Tham gia 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. Kiểm tra,
khảo sát các mỏ đất đã được quy hoạch. Khảo sát mỏ cát sỏi BH6 tại xã Linh
Trường.
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
2.1. Văn hóa và thông tin - thể dục thể thao
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Tiếp tục làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông
tin - Thể dục thể thao. Tuyên truyền, làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện.
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền,
cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản
Việt Nam, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Chỉ đạo tổ chức các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp Tết Nguyên đán trong điều
kiện đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo tổ chức các
môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ VII.
Nâng cao chất lượng tin, bài, phát huy chức năng của cổng thông tin
điện tử huyện và trang thông tin điện tử các xã, thị trấn.
2.2. Giáo dục và Đào tạo
- Hoàn thành sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học
2021 - 2022. Tham gia thi học sinh hỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2021-2022.
Hoàn thành thể thao học đường cấp cụm. Tổ chức IOE cấp huyện, tham gia cấp
tỉnh; trạng nguyên tiếng Việt cấp huyện, cấp tỉnh.
- Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm
non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022.
- Xây dựng kế hoạch trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, định
hướng đến năm 2030. Triển khai mô hình trường học văn minh, học sinh thân
thiện không tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục đào tạo.
2.3. Công tác y tế, dân số
- Duy trì thường xuyên công tác chỉ đạo các tuyến chủ động giám sát các
bệnh truyền nhiễm gây dịch, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy
hiểm, các dịch bệnh mới nổi và tái nổi xâm nhập vào địa phương. Phát hiện sớm
chủ động xử lý, không để dịch bùng phát và lan rộng. Đẩy mạnh hoạt động
truyền thông, tuyền truyền giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về vệ sinh
phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng. Hướng dẫn các trạm y tế báo cáo trên
phần mềm Thông tư 54/2015/TT-BYT đúng quy định. Trong 3 tháng đầu năm
trên địa bàn ghi nhận: 01 trường hợp sốt xuất huyết;; 01 thủy đậu; 02 lỵ trực
trùng; 86 cúm; 10 tiêu chảy, 2.489 TH nhiễm Covid-19. Thực hiện tiêm chủng
định kỳ theo kế hoạch đảm bảo an toàn. Triển khai tiêm vacxin covid-19 mũi
nhắc lại cho 20.002/54.503 đạt 34.2%. Công tác tiêm chủng covid -19 đảm bảo
an toàn đúng quy trình của Bộ Y tế và không có tai biến nặng xảy ra sau tiêm
chủng.
- Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan
tâm; các dự án y tế - dân số được triển khai thực hiện bảo đảm theo kế hoạch
được phê duyệt. Các cơ sở y tế từ huyện đến xã, thị trấn đã thực hiện tốt công
tác khám, theo dõi, điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.
Trong quý, số lượt khám bệnh tuyến huyện 11.800 lượt; điều trị nội trú 1.600
lượt.
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- Tổng số sinh 235 trẻ, trong đó có 107 trẻ nữ. Tổng số sinh con thứ 3 trở
lên là 58 trẻ, chiếm tỷ lệ 24,7%.
2.4. Công tác lao động - thương binh và xã hội
- Ban hành kế hoạch 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 của
Chủ tịch nước, quà của tỉnh, huyện và các tổ chức, cá nhân trao tặng cho các
gia đình chính sách trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo
kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.
- Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình đời sống
nhân dân, nhất là những hộ gia đình thực sự thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022, kết quả toàn huyện có 574 hộ/ 1.685 khẩu, với số gạo
25.275 kg. Đồng thời, tổ chức cấp phát 15.510kg cho bà con Nhân dân xã Linh
Trường để đảm bảo không ai thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
năm 2022.
- Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và đề nghị giải quyết chế độ cho 59 đối tượng
người có công, 341 đối tượng Bảo trợ xã hội. Tổ chức lễ an táng 01 hài cốt Liệt
sỹ do đoàn 584 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập tại xã Gio An về Nghĩa trang
Liệt sỹ huyện.
3. Công tác xây dựng chính quyền và thực thi pháp luật
3.1. Công tác nội vụ
- Tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo các phòng ban, cơ quan
chuyên môn huyện; tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục.
- Đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức năm 2021; tổ
chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2021.
- Tổ chức làm việc với các địa phương để giải quyết việc bố trí, sắp xếp
cán bộ công chức dôi dư sau sáp nhập.
- Tổ chức tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021, phát động
và ký cam kết thi đua năm 2022; quyết định khen thưởng nhiều tập thể, cá
nhân có thành tích trong năm 2021.
3.2. Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo
- Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đúng qui định. Đã
tiếp và làm việc với 12 lượt/12 vụ/13 người; trong quý, Ban Tiếp công dân
huyện tiếp nhận 38 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền 18 đơn; không thuộc thẩm
quyền 20 đơn. UBND huyện đã chỉ đạo xử lý theo đúng trình tự quy định của
pháp luật.
Tiếp tục chỉ đạo tiến hành các cuộc thanh tra còn tồn đọng từ kỳ trước và
theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
nên công tác thanh tra diễn ra gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ và
thời hạn của các cuộc thanh tra theo quy định. Hoàn thành thanh tra việc chấp
hành pháp luật trong quản lý ngân sách, các loại quỹ tại UBND xã Trung Sơn.
3.3. Công tác tư pháp
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Trong quý, đã chứng thực bản sao từ bản chính cho 412 trường hợp;
chứng thực chữ ký 12 trường hợp, chứng thực hợp đồng 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 07 trường hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch 07 trường hợp; đăng ký kết
hôn có yếu tổ nước ngoài 01 trường hợp; ghi chú kết hôn 01 trường hợp.
4. Quốc phòng - An ninh
- Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chỉ huy đảm
bảo đúng quân số qui định. Triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, mệnh
lệnh trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức giao nhận quân, ra quân huấn luyện năm
2022 theo kế hoạch.
- 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. Tình hình an ninh chính trị và
trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định.
- Các lực lượng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; xây
dựng kế hoạch bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng Gio Linh.
III. Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong quý 2 năm 2022
- Tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Gio Linh.
- Sơ kết 6 tháng về phát triển KT-XH, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi
ngân sách; chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2022;
triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
- Tổ chức sơ kết vụ Đông-Xuân năm 2021-2022, triển khai sản xuất vụ
Hè-Thu năm 2022. Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
rừng của chính quyền xã và chủ rừng Cập nhật và triển khai phương án
PCTT&TKCN; tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021, triển khai nhiệm
vụ năm 2022.
- Tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại - du lịch huyện Gio Linh năm
2022.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ
biển và hải đảo Việt Nam, ngày nước thế giới.
- Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 77
năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Tổ chức cuộc thi giải thưởng mỹ
thuật lần thứ XII năm 2022; ngày sách Việt Nam. Kiểm tra liên ngành đối với
các hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin
truyền thông năm 2022.
- Chỉ đạo thay sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7. Chỉ đạo công tác tổng kết
năm học 2021-2022.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn huyện; tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch Covid-19 theo kế
hoạch; triển khai đợt 1 chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe sinh sản đến vùng đông dân và Đề án kiểm soát dân số
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vùng biển, đảo, ven biển. Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh mùa Hè - Thu;
Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; Tháng
hành động quốc gia về trẻ em, phòng suy dinh dưỡng trẻ em.
- Tiếp tục thực hiện các chế độ cho các đối tượng chính sách; xây dựng
Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em
năm 2022; tăng cường phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong
dịp hè.
- Kế hoạch tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm. Rà soát trường lớp, số
người làm việc, chuẩn bị công tác quản lý, sử dụng viên chức sự nghiệp giáo
dục. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Hội; lễ
Phật đản năm 2022.
- Thanh tra việc quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản, các loại quỹ tại
UBND xã Trung Hải, trường TH&THCS Phong Bình.
- Triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho các ngày lễ, hội diễn ra
trên địa bàn; bảo vệ các hoạt động lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện; tăng
cường công tác giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh
công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông.
Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, một số nhiệm vụ chính
cần tập trung chỉ đạo trong quý II năm 2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa
phương căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đảng ủy CQCQ huyện;
- Các phòng ban, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, TT;
- Chánh, Phó VP, CV;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Đắc Hóa

