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S& 2  /BC-UBND Cam Lç3, ngày25tháng 3 nám 2022 

BAO CÁO 
Kt qua trin khai thirc hin nhiêm vu phát trin kinh  t - xã hi qu 1/2022 

Thirc hin Cong van s 1098/UBND-TH ngày 18/3/2022 cüa UBND tinh v 
vic triên khai thirc hin Cong din so 252/CD-Yfg ngày 16/3/2022 cüa Thu tithng 
ChInh phü, UBND huyn báo cáo nhu sau: 

Thirc hin cac van bàn chi dto cüa Thu tuóng ChInh phü vá cüa UBNI) tinh v 
vic don doe triên khai thirc hin quyêt 1it, hiu qua chucing trInh phc hôi và phát 
triên kinh tê - xâ hi; day nhanh tiên d giái ngân von dâu tu cong. Vi quyêt tam thi 
dua, lap thãnh tIch chào rnirng k' nim 50 näm ngày giái phóng huyn, giãi phóng 
tinh Quãng Trj, ngay tü dâu nAm, UBND huyn dâ kjp thii ban hành các van bàn 
chi dto, the hóa Nghj quyêt, Kêt 1utn cüa ChInh phü, tinh, Huyn üy, I-IIDND 
huyn ye thim vi phát triên KT-XH näm 2022 bang các chuang trInh, k hoach 
hành dng cii the (Ké hoach  hành dng phát triên KT-XH so 1 5/KH-UBND ngày 
28/01/2022, Chucmg trInh cong tác trng tam so 01/CTr-UBND ngày 28/01/2022), 
xây drng các phuo'ng an diêu hành và quyêt 1it chi do các cap, các ngành, các dja 
phirnng tp trung triên khai các miic tiêu, nhim vi phát triên kinh tê xã hi nhám 
thrc hin thäng lçii toàn din các mllc tiêu, chi tiêu và chü dê hành dng cüa nãm: 
"Nâng cao chat lu'9'ng thrc thi cong v thu hat dau tu' phát triên djch v, du 
ljch; day mçinh xây 4ng nOng thOn mói kiêu mâu". Trong do, tp trung thijc 
hin các giãi pháp nhäm "ThIch i.'rng an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch 
Covid-19"; huy dng tôi da nguôn hrc dâu tu phát triên c sâ h tang phiic vçi các 
yang dng lirc ye san xuât, djch vy, xây dimg NTM kiêu mâu, do thj van minh, thu 
hut dâu tu, giãi ngân von dâu tix cOng và nhim v11 câi each hành chinh, giãi quyêt 
vic lam, dam bâo an sinh xã hi. Mt so kêt qua dtt duçc ci the: 

1. Trên linh vtrc phát triên kinh tê: 
- Tp trung chi dto phát trin san xut nông nghip; chuyn di minh me co 

câu giông cay trOng, 4t nuôi theo quy mO vüng; tang cung lien kêt hçip tác, gan 
san xuât vth chê biên, tiêu thii san phâm theo chuOi giá trj. NhY triên khai dông bO 
các giái pháp ye cci câu giOng, ljch thOi vy, turi tiêu, phông tth sâu bnh, cüng vói 
dO diu kin thai tiêt tung dOi thun li nên các chi tiêu, kê hoch san xuât nOng 
nghip vi DOng Xuân 2021-2022 d ra dêu dt và vut; các loi cay trông sinh 
tnthng và phát trien tot. TInh den ngày 15/3/2022, toàn huyn gieo trOng duc 
3359,84/ 3274,71 ha, dat 102,6%, trong do cay lüa: 1.707,7 hall.698,0lha, dt 
100,6% kê hoach, tang 0,8% (13,8 ha) so vOi cüng kS'  nam truc. 

- Nhiu mô hlnh cay duçic 1iu mâi duçic dua vào trng thir nghim nhix: 
Qu (114,04 ha tai  các xa); tram Nàm gan (3 ha tai  xa Cam Thüy); cay An Xoa 
(11,2 ha tti xä Cam Hiu, Cam Tuyn, Cam Nghia). Các 1oii cay duçic lieu tren 
sinh tru&ng và phát trin t&. 
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- Ngành chän nuoi tip tiic duqc phiic hi, tái dan; tInh hInh chän nuôi trong 
qu nhin chung khá on djnh. Dan trâu bô on djnh ye so luçing, ngithi chän nuôi bat 
dâu tái dan lç'n tth 1ti nhung con chm do nguôn 1cm giông khan hiêm và giá giông 
cao, cüng nhu tInh hInh djch tá 1cm châu phi van chija on djnh. TInh chung trong 
qu 1, san krçing thjt hGi xuât chuông dt 1.076 tan, tang 18% so vOi cüng kS' nAm 
tnróc; trong do: thjt 1cm hoi 520 tan, tang 41,3%. Tong dan gia cam tang 12,3% so 
vi cüng kS' näm tnrâc. San 1uçng thüy san dtt 96,5 tan, tang 18,3% so cüng k' 
näm trirOc, trong do san ltrcing nuôi trông dat  94,9 tan, tang 19,7%. 

- Chi dao  kim tra, rà soát xay drng NTM kiu mu theo 1 trInh D an xây 
drng Huyn nong thôn mri kiêu mu, giai doan  2021- 2025 và theo các van bàn 
cüa cap trén. Triên khai ké hoach  xây dirng xã dat  chuân nông thôn mâi nâng cao 
dôi vOi cac xà Cam NghTa, Cam ChInh (dangk xã nông thôn mi thông minh), 
Cam Hiêu, Cam Thành và do thj van minh kiêu mâu näm 2022. To chirc ra quân 
chinh trang nông thôn, do thj; xay drng cânh quan môi tmO'ng sang - xanh - sach - 
dçp hi.râng den các 5%1 kin chInh trj, ngày lé lan cüa qué huang, dat nithc. 

- Dy mnh thu hut các doanh nghip dtu tu mô hInh nông nghip cao, dâu tu 
phát triên TM-DV tai  các dja phucing có tiêm nang ye qu dat, ye vj trI giao thông 
nhàm hInh thành các yang san xuât nông nghip cao, khu do thj mO'i, tao  d)ng lirc dé 
phát triên kinh tê - xä hi, phân dâu dija Cam L dat  huyn NTM kieu mâu vao näm 
2025. Trong qu, dä thu hut, tao  diêu kin cho Cong ty Co phân Tp doàn T&T 
khâo sat xây dimg khu dO thj phüc hgp, nghi du6ng và san Golf Cam L tai  thj 
trân Cam L); Cong ty Co phân GATS-BMT khão sat, nghiên ciru ltp dr an Khu 
du ljch nghi duO'ng và trông duçic 1iu V.Mona tai  xã Cam Hiêu; Cong ty TNT-il-I 
TMDVVT Dâu khI BCA khao sat, nghiên ciru 1tp dir an dâu tu Khu dan cu tai 
Khu do thj phIa Nam thj trân Cam L. Hithng dan Nba may bia Camel hoàn 
thành các hang mic xây dimg và dã dua vao hoat  dng chInh thirc. 

- Thu hut 08 dir an däng k du tu vào các ciim cong nghip vai tng s y,n 
dtu tu 23 8,27 t dông, nâng tOng so dir an dang k dâu tu tai  các c1irn cong 
nghip ia 51 (Trong do: 28 dir an dâ di yao hoat dng, 03 drán dang triên khai 
xây di.jng, 20 dir an dang thirc hin thu tac dâu tu); tOng von dâu tu dang k 
1.751,89 t dng; tOng so von thirc hin khoàng 1.098,47 t dông; giai quyét viêc 
lam cho trén 1.400 lao dng; np ngân sách nhà nuac 2,896 t dông. 

- Các hoat  dng kinh doanh, CN-TM-DV trong qu tiêp tic phát triên.Sàn 
xut cOng nghip khu virc cá th vn cO nhQ'ng buac tang truâng khá, chü là 
ngành cong nghip ch bin, ch tao.  Giá trj san xuât cong nghip trong qu dat 
44.251 triu dng, tang 5,1% so vâi cüng kS'  näm truâc. Các boat dng buôn ban 
tai các ch, siêu thj, cia hang din ra nhn nhjp, nhu câu mua sam cña ngi.thi 
dan tang cao; chAt luçing, s6 luqng và giá ca hang hóa on djnh, dam bão phiic vii 
nhu cAu cüa nguai tiêu dUng. Tong mUc ban lé hang boa và doanh thu djch vii 
tiêu dUng qu 1 dat  484,4 t dOng, tang 15,3% 50 vai cUng kS'  näm truoc. 

- Các boat dng khoa h9c cong ngh, xây dimg thuang hiu, xUc tién thung 
mai tiêp tc duçic quan tam chi dao.  Phôi hp vai Sa Khoa hçc và Cong ngh hoàn 
thin h s xây dimg nhãn hiu tp th cho san phâm "Oi Cam L"; nhän hiu 
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chüng nhn Duorc 1iu An Xoa Cam L; xây dirng D tài "Nghiên cüu xây drng 
mô hInh nhan giông và trông thir nghim cay Quê hftu co trên dja bàn tinh Quãng 
Tn"; triên khai th?c hin d%r an nghiên cüu xây dirng mô hmnh trông thir nghim cay 
Rau day qua dài nguyen lieu trên dja bàn huyn Cam L vri din tIch 3.000 m2. To 
chüc gian trung bay giâi thiu các san phâm Cam L tai  TTVH huyn lông ghép 
các boat dng nhan k nim 50 näm ngày giãi phóng Cam L. 

- Vâi quy& tarn phn dtu hoàn thành nhim vi tài chInh ngân sách nhà nuâc 
näm 2022 trong diêu kin ánh hu&ng cüa djch Covid- 19, ngay tr dâu näm, UBND 
huyn dã tp trung chi dto và diêu hành ngân sách theo huàng chü dng, linh hoit, 
tIch crc, hiu qua. Trien khai quyêt lit các giãi pháp tang thu, nuôi duOiig nguôn 
thu, do do, có mt so khoàn thu dat  và vi.rçt tiên d dir toán giao nhii: Thu ngoài 
quôc doanh dat  25,86%; thuê thu nhp Ca nhân dat  38,06%; L phi truóc b. dat 
35,26%; PhI, 1 phi dat  44,66%; Thu khác ngân sách dat  5 1,95%. Chi ngân sách 
dam bào tiên d d%r toán giao. Tong thu ngân sách nba nuóc (thirc hin den ngày 
15/3/2022): 100.092 triu dông, dat  23,50% KH huyn giao, dat  33,66% KH tinh 
giao và bang 142,24% so vâi cüng kS'  näm trirOc. Chi ngân sách dam bào tiên d 
dir toán giao, uu tiên chi cho con nguii, dam bào an sinh xà hi, phOng chông 
djch Covid-19. 

- Ban hành k hoach kim tra, giám sat d.0 ti.r näm 2022. Tich crc chi dao 
giài ngân nguôn von dâu tu cOng. Don dôc CáC co quan, don vi hoàn thành thu 
t1ic 1ira ch9n nhà thâu day nhanh tiên d thirc hin cong trInh và giài ngân kjp 
thyi, dung tiên d. TInh den 18/3/2022, dã phê duyt kê hoach lira ch9n nba thâu 
khâi cOng 15 danh miic cOng trInh vâi 45 gói thâu triên khai thirc hin, trng 
buc thirc hin dung tiên d kê hoach  dâu tu cong 2022 dã duçc 1-IDND huyn 
thông qua. Chi dao  kh&i cOng xây di,rng cOng trInh: Dithng Duong Van An, thj 
trân Cam L — cOng trInh chào müng k5 nim 50 nam giâi phóng huyn. 

- Tp tnung dy nhanh tin d GPMB, thi cong các dir an, nht là các dir an 
trçng diem cüa tinh, huyn. 

2. Trên linh virc van hóa - xã hôi: 
- Tp trung chi dao  cOng tác giãi quyt vic lam, dào tao ngh cho các di trqng, 

nhât là ngui lao dng trâ ye t1r các tinh, thành phô phIa Nam sau Têt Nguyen 
dan 2022 do ãnh hixâng cüa djch Covid-19. Rà soát, thâm djnh 1654 hO so d 
nghj tinh h tncy ngu?ii lao dng và ngi.thi sir diing lao dng gtp khó khàn do djch 
bnh Covid-19 theo Nghj quyêt so 68/NQ-CP và Nghj quyêt so 126/NQ-CP. 
Giài quyêt vic lam cho 429 lao dng; trong do, trong tinh: 201 ngrOi; ngoai 
tinh: 224 ngithi; XKLD: 04 ngithi (Dai Loan: 01, Nht Bàn: 02, Han Quôc: 01). 

- Chi dao  thirc hin chinh sach an sinh xã hi, nguäi có cong và bâo trçi xâ 
hi kjp thai dung quy djnh, vi v.y nhan dan trong huyn don Tet Nguyen dan cô 
truyên trong không khf vui ttroi, phân khâi, an toàn và tiêt kim. UBND huyn 
dâ t churc và phi hçp vâi các co quan, don vj thàm hOi, ttng qua cho cá dôi 
tuqng là thuong - bnh binh, than nhân lit si, gia dInh nguYi cO cong vth cách 
mng, Mc VNAH, cac di ti.rçng chInh sách khac vi 4.110 suât, tong giá tnj 
1.771,64 tniu dng. Ngoài na các xâ, thj trân dã vn dng, quyên gOp ho trq trao 
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tang 1.120 suit qua trj giá 420,15 triu dng cho các gia dInh chinh sách, di 
tuçing bão trq xâ hi tii dja phi.rang. 

- Chi dio trin khai các hoat  dng Mrng Dàng — Mrng Xuân 2022 và 
hi.ràng den chào mrng k' nim 50 nàm ngày giài phóng huyn Cam L 
(02/4/1972 - 02/4/2022) dam báo thiêt thirc, nghia và an toàn phOng, chông 
djch Covid-19; lông ghép các hoat  dng van hóa van ngh Müng Dãng, Mirng 
Xuân vi mt so ni dung thi dâu trong Chiiong trInh Dti hi TDTT huyn lan 
VII, nàm 2021- 2022. Tham gia các mon thi dâu ti Di hi TDTT cap tinh vâi 
nhiêu thành tich nOi bit,  trong do mon Karatedo dt 3 HCV, 7 HCB, 8 HCD, 
mon bii lôi 1 HCV, 1 HCD, mon Ci ttrng 2 HCD. Hoàn thành vic biên son 
tp sách ành "Cam L Mien sisang ng9t", so 1ung 600 cuOn vói 180 
trang/cuôn và 277 ãnhlcuôn. Phôi hçp vii Dài PTTH Quàng Trj san xuât phim 
tài lieu ye Cam L 50 nAm bOa bInh, xây drng và phát triên. Phôi hçip vOi Sâ 
Van boa, The thao Du ljch, S Thông tin — Truyên thông to chirc triên lam 
bàn dO và tix 1iu ye "Hoàng Sa, Trung Sa cüa Vit Nam — Nhung bang chirng 
ljch sir và pháp 1"; dang cai to chüc giái Vit da "Vê nguôn" trong chixong trInh 
Dai hi TDTT tinh Quãng Trj Ian thi.r VIII. 

- Cong tác giáo dijc dào tio tip tic duqc quan tam, h thng tnrmg ló'p hçc 
dixcic nng cap, dâu tr dit chuân quOc gia; chat luqng giáo dc duçc nâng cao. Duy 
tn, dam bào so liiçrng h9c sinh den trumg nhäm giü vUng kêt qua phO cp giáo 
diic. Chat krçing giáo dc dai trà, giáo diic müi nh9n có chuyên biên tIch circ. Tiêp 
tic chi do triên khai chucrng trInh giáo dçtc phO thông 2018 và sách giáo khoa mài. 
Ngành giáo diic tiép tijc triên khai nhim vij nãm h9c 2021- 2022 theo dung kê 
hoich, to chirc các hot dng dy h9c cho h9c sinh phü hçip vâi tinh hInh djch bnh 
Covid-19. Dn nay, 100% các tnr1ng thirc hin dam bào diing tiên d chuong trInh 
chung cüa toàn tinh. HQC sinh tham gia cuc thi kboa h9c k thut cap tinh viii 03 
dir an dêu dt giãi (01 giài NhI, 01 giâi Ba, 01 giài Khuyên khIch). 

- Tip tic chi do các don vi, dja phiiang tang cithng các bin pháp phOng, 
chông djch Covid- 19 trong tInh hInh mâi. Tang cll&ng quail 1, giám sat, chàm 
soc sirc khóe các trung hçp FO không triu chirng diêu trj ti nhà; thành 1p 
Trtm Y té lixu dng trên dja bàn huyn. Den ngày 23/3/2022, trên dja bàn ghi nhn 
4.315 ca FO; có 02 tnthng hçp tCr vong; 976 tnrOng hçip Fl each lytti nhà. Dã triên 
khai xét nghim PCR: 1.745 mu; test nhanh 2.708 mau. Vê cOng tác tiêm 
chUng väc xin phông Covid-19: Dã triên khai tiêm müi 1: 53.594; müi 2: 5 1.095; 
miii 3: 1.123; dãhoànthành52.218 lieu, dtt 1 96,53%. 

- Cong the bão v, chàm soc sue khOe than dan, phOng chng bnh truyn 
nhiêm, kim tra v sinh an toàn thijc phâm &rqc triên khai thii?mg xuyen, kjpthOi, vi 
4y, khOng có djch bnh lun, ng dc thirc phâm xáy ra. Các trang thiet bj y tê ti các 
co sâ khám chüa bnh tüng buâc dixçc nâng cap và hin di hóa gop phân nâng cao 
chit lizqng chn doán và dieu trj. 

- Tang cu&ng k' lut, k cuang hành chInh và dao  dtrc cong vii nht là sau 
dt nghi Tét Nguyen dan. Ban hành Quyt djnh cOng bO chi sO CCHC nãm 2021 
các xä, thj trân và K hotch Cái each hành chInh nàm 2022; triên khai các giãi 
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pháp nâng cao chit krçing, chi s CCHC näm 2022; các hang miic cüa Dê an chInh 
quyên din t:r. 

- Chi dto thirc hin tot cong tác tiêp cong dan, giâi quyt dan thu khiu nii, 
to cáo theo dung quy djnh, nhât là các vçi vic khiêu nti dông ngi1i; rà soát, xir 1 
düt diem các don thu ton d9ng, xtr l kt 1un sau thanh tra. Cong tác thanh tra, 
kiêm tra dã barn sat yêu cau, nhim vii tr9ng tam theo ké hoach. 

A •A A 3. Ye nhiçm vi1  quoc phong - an ninh: 

- Chi dto các 1irc krcing vu trang nm chic tInh hInh, trçrc SSCD nghiêm tüc, bâo 
dam an toàn, không dê xây ra các tInh huông bj dng, bat ngi, nht là trong các djp l, tt, 
các sir kin chInh tn quan trçng cüa quê huo'ng, dat nuOc; to chrc trin khai dng b) các 
bin pháp dâu tranh phông, chông các loai ti phm, an toàn giao thông, do do, tInh hinh 
an ninh chInh tij, trt tr an toàn xã hi trén dja bàn tiêp tic duçic giü vCmg, n djnh. Tmh 
hInh ti phm, vi phim pháp 1ut duqc kiêm chê, tai nn giao thông giàm so vâi cong kS' 
näm tnrâc trên cá 3 tiêu chI. Tiêp tçtc phát dng phong trào toàn dan báo v an ninh To 
quôc (ti 09 truOng hc)c và 33 dja bàn, khu dan cu); xây dimg md 08 mO hIrih phOng, 
chông ti phm tti tnthng h9c và khu dan cix. Trin khai 1p dt trung tam diu hành, 
quân l h thông camera giám sat an ninh t4t tçr, an toàn giao thông trên dja bàn huyn. 

- T chi'rc t& L giao nhn quân näm 2022 vOi 101 cong dan con các xã, thj trn 
lôn dung nhp ngü, dat  100% KR Quàn 1 chat chë dat quôc phOng, Cong trInh 
chiên dâu disqc giao. 

Ddnh giá chung: NhIn chung trong qu 1, mtc dO chju nhiu ãnh huâng 
cOa djch Covid- 19 nhung vOi si.r chi dto quyêt lit cOa UBND huyn, s1,r n 1irc 
cô gang cOa các don vj, dja phu'ang, cOng vi các bin pháp nOi lông thIch irng 
an toàn vi djch bnh cüa ChInh phO, do do tinh hInh kinh tê xä hi trên dja bàn 
huyn tiêp tic phát triên On djnh, mt sO hoat  dng san xuat kinh doanh CO mOc 
tang trung khá, di sOng nhân dan duçic nang cao. 

Tuy nhiên, ben canh  do van cOn nhieu khó khàn, han  che khi djch Covid-19 
tip tVc  din biên phOc tap, so ca mac mâi trong cong dOng ghi nhn hang ngày 
& các dja phuong tang cao; mt sO ngu&i lao dng, cánb, cOng chüc, viên chOc 
phái nghi vic dê diêu trj, cách ly, do do ành hu&ng den thu nhp, d&i sOng cOa 
ngu&i dan cüng nhu thieu nguOn lao dng tam  th&i a các doanh nghip, Co quan, 
don vj dn dn mt s cOng vic trin khai cOn chm. Giá thtrc an chãn nuOi, giá 
phân bOn và nguyen 4t lieu dâu vào & mirc cao, dc bit giá xàng dâu lien tiic 
tang cOng gay khó khàn cho các boat dng san xuat kinh doanh. 

4. Kiên nghj, dé xuât: 

Trong tInh hInh djch Covid-19 dang cOn din bin phüc tap, d dam bào 
các hoat dng an sinh xà hi, cOng nhtr hoat dng san xuât kinh doanh, nâng cao 
thu nhp, gOp phân hoàn thành các chi tiêu KT-XH, kInh d nghj UBNDtinh 
xem xét, d xut ChInh phO tip t1ic triên khai kjp th&i các chInh sách ho trç 
ngu&i dan và doanh nghip nhu: H trci vic lam, cho vay uu dâi hO trq giái 
quyt vic lam; Min, giám thus, phi, 1 phi, gia han  th&i  han  np thuê, tien thuê 
dt cho doanh nghip, hp tác xã, h kinh doanh; xem xét dieu chinh giâm giá 
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thirc an chän nuoi, phân bón, giá xãng du nhm to diu kin cho ngui dan và 
doanh nghip thutn lçii trong san xuât và kinh doanh. 

Vy, UBND huyn báo cáo S K hoach và Du tu tng hçip, báo cáo 
UBND tinh.I. 

Noi nhin: 

- Si K ho?ch và Dâu tu; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- CVP, PVP, CV; 
- Luu: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TECH 
PHO CHU TICH 

Nguyen Thanh Bc 
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