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tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5
và chương trình công tác của UBND huyện tháng 6/2019
Qua soát xét tình hình, UBND huyện thống nhất đánh giá tình hình thực
hiện, kết quả hiện nhiệm vụ tháng 5 và đề ra chương trình công tác tháng 6/2019
như sau:
1. Nông nghiệp và PTNT
- Tích cực chỉ đạo các địa phương triển khai sản xuất vụ Hè Thu, nhằm
đảm bảo lúa vụ Hè Thu thu hoạch xong trước ngày 30/8/2019. Đến nay, tổng
diện tích đã gieo sạ: 3.935 ha, đạt 97,2% diện tích.
Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
huyện, các HTX nông nghiệp thường xuyên phối hợp điều tra, dự tính, dự báo
tình hình sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Hiện nay, sâu keo gây
hại rải rác với mật độ thấp trên diện tích trà đầu. Do ảnh hưởng của nắng nóng
kéo dài làm cho 112 ha lúa đã gieo sạ nhiễm phèn mặn bị chết, tỷ lệ thiệt hại
>70% (Đông Phước 08 ha, Mai Phước 09 ha, An Xuân 70 ha, Số 2 Sịa 15 ha,
Thắng Lợi 10 ha).
- Đã chỉ đạo, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản hoàn thành công tác
tu sửa ao, hồ để xuống vụ đảm bảo khung lịch thời vụ; chỉ đạo thả nuôi cua vụ
phụ, cá nước ngọt, ương giống các đối tượng khi thời tiết thuận lợi. Đến nay,
toàn huyện đã thả nuôi 675,47 ha ao hồ nước lợ đạt 95,7% kế hoạch, 107,3 ha
ao hồ nước ngọt, đạt 67,1% kế hoạch, 1.057 lồng trên sông và 65 lồng trên phá,
đạt 66,1% kế hoạch.
- Đã tổ chức Hội nghị về công tác quản lý nuôi cá lồng, bè trên sông Bồ
với sự tham gia của các hộ dân trực tiếp nuôi cá lồng, bè trên sông Bồ thuộc
các xã: Quảng Thành, Quảng Phú, Quảng Thọ.
Công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
- Trong thời gian qua, tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn
huyện xảy ra khá phức tạp. Đến nay, UBND huyện đã ban hành Quyết định
công bố dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã có dịch: Quảng Phú, Quảng
Thọ, Quảng Lợi, Quảng Vinh, Quang Phước, Quảng Thái và Quảng An.
- Tình hình dịch bệnh, số lượng và trọng lượng tiêu hủy (đến 16 giờ,
ngày 29/5/2019), cụ thể như sau: Tổng số lợn chết, tiêu hủy 299 con, với trọng
lượng là 16.493 kg; tổng số lợn đang mắc bệnh đang theo dõi 271 con; đã có 07
xã, 39 thôn, 112 hộ nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.
- Đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông
nghiệp huyện phối hợp UBND các xã có dịch khẩn cấp tiêu hủy ngay số lợn

mắc bệnh; thực hiện việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Vùng dịch và vùng bị
dịch uy hiếp (phạm vi 03 km xung quanh ổ dịch): vệ sinh, tiêu độc khử trùng
toàn bộ trại 01 lần/ngày trong 07 ngày đầu tiên, 03 lần/tuần trong 2 - 3 tuần tiếp
theo. Vùng đệm (phạm vi 10 km xung quang ổ dịch): vệ sinh tiêu độc, khử
trùng với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 01 tháng kể từ khi có ổ dịch.
Hạn chế người, phương tiện ra, vào vùng dịch; giám sát chặt chẽ, nghiêm cấm
các hành vi vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào vùng dịch; tăng
cường giám sát tình hình sức khỏe đàn lợn tại các hộ nuôi trong khu vực.
- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông
nghiệp huyện phối hợp UBND các xã chưa có dịch chủ động tăng cường công
tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh gia súc để xử lý kịp thời nếu dịch
xảy ra. Tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêu độc định kỳ các nơi có nguy
cơ cao như: các lò giết mổ gia súc, các quầy bán sẩn phẩm động vật, bãi tập kết
động vật, phương tiện vận chuyển,…; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các
biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và vận động chủ chăn nuôi tự mua hóa
chất tiêu độc, thường xuyên vệ sinh chuồng trại theo hướng dẫn của thú y.
2. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới
- Đã tổ chức làm việc với UBND các xã: Quảng Thành, Quảng An,
Quảng Lợi (dự kiến về đích nông thôn mới năm 2019); Quảng Ngạn, Quảng
Thái (dự kiến về đích nông thôn mới năm 2020) về tình hình thực hiện Chương
trình xây dựng nông thôn mới; trên cơ sở đó, đã đánh giá kết quả đạt được,
những khó khăn, vướng mắc của các xã; qua đó đề ra những giải pháp phù hợp
đối với từng tiêu chí để tiếp tục thực hiện tốt chương trình.
- Đã tổ chức làm việc với UBND các xã: Quảng Thọ, Quảng Phú (đã được
UBND tỉnh chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại Kế hoạch số 11/KHUBND ngày 16/01/2019) để tiến hành rà soát, đánh giá lại các tiêu chí theo Bộ
tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 741/QĐUBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh; trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng kế
hoạch chi tiết, cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo.
Đồng thời, đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND
các xã: Quảng Phú, Quảng Thọ rà soát, đăng ký danh mục và kinh phí xây dựng
xã nông thôn mới nâng cao, với tổng kinh phí: 2.194 triệu đồng (Quảng Phú:
1.060 triệu đồng; Quảng Thọ: 1.134 triệu đồng).
- Đã tổ chức làm việc với các thôn: Hà Cảng (Quảng Phú); La Vân Hạ,
Phước Yên (Quảng Thọ); Đồng Bào (Quảng Vinh); Thành Trung (Quảng
Thành); Tân Thành (Quảng Công) để triển khai xây dựng thôn nông thôn mới
kiểu mẫu; trong đó, các thôn đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về nhiệm vụ,
giải pháp, nguồn lực đối với từng tiêu chí theo hướng dẫn tại Quyết định số
1.572/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh để phấn đấu trở thành thôn
nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020.
- Đã tổ chức khảo sát, thẩm định các hộ đăng ký tham gia thực hiện vườn
kiểu mẫu năm 2019; qua đó, đã thống nhất chọn 18 hộ đạt tiêu chí thực hiện
xây dựng vườn kiểu mẫu theo Quyết định số 1.799/QĐ-UBND ngày 14/8/2018
của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn
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tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020.
- Đã tổ chức họp thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện
(đã có sự góp ý của các Sở liên quan), hiện đang trình Sở Xây dựng thẩm định.
3. Tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ
- Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện các
thủ tục để triển khai thực hiện các dự án đã đăng ký đầu tư trên địa bàn.
- Đã phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đối với 02
chợ: chợ Trung tâm thương mại Quảng Điền (thị trấn Sịa) và chợ Quảng An
(xã Quảng An); hiện nay, do chợ Trung tâm thương mại huyện được đầu tư xây
dựng mới thêm nhiều hạng mục thuộc các giai đoạn 3, 4, 5 nên để có cơ sở cho
các tổ chức, cá nhân tiếp nhận quản lý, UBND huyện đang chỉ đạo các phòng:
Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch và UBND thị trấn Sịa tiến hành rà
soát, điều chỉnh phương án.
- Chỉ đạo triển khai công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn
tiêu biểu năm 2010; hiện nay đã có 11 cơ sở đăng ký tham gia, với 26 sản
phẩm.
- Đã chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Giáo
dục và Đào tạo, phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND huyện tổ chức
hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản và sản phẩm các làng nghề trên địa bàn
huyện năm 2019 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, hộ nông
dân trên địa bàn huyện tiêu thụ nông sản, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ.
Đồng thời, tạo lập chuỗi liên kết bền vững trong hoạt động sản xuất - chế biến tiêu thụ sản phẩm nông, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ giữa nhà sản xuất và
nhà tiêu thụ. Thời gian tổ chức dự kiến vào cuối tháng 6 năm 2019.
4. Tài nguyên - Môi trường
- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các
ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác quy hoạch, phân lô và hoàn thiện các
thủ tục để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và quyền thuê đất theo kế
hoạch đã đề ra. Đến nay, đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 160 lô đất, với
kinh phí 34.773,65 triệu đồng.
Trong thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
tham mưu tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch, cụ thể như
sau: khu dân cư phí Nam chợ Trung tâm thương mại huyện, thị trấn Sịa:
15/6/2019 (07 lô); đất xen ghép Quảng Thái: 20/6/2019 (8 lô); Quảng Vinh:
21/6/2019 (14 lô); thị trấn Sịa: 27/6/2019 (16 lô).
- Đã phối hợp với Đoàn kiểm tra Sở Xây dựng để kiểm tra tình hình thực
hiện các quy định của pháp luật đối với các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng
cát, sỏi trên địa bàn huyện.
- Đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển
khai công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa
bàn huyện.
5. Xây dựng cơ bản
Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công
các công trình xây dựng cơ bản chuyển tiếp năm 2018 và chỉ đạo, đôn đốc các
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chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để triển khai thi công các công trình trong
kế hoạch năm 2019 đã được thông báo vốn.
- Nguồn vốn đầu tư công - ngân sách tỉnh 2019
+ Các công trình chuyển tiếp: Nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho
Lâm - Nghĩa Lộ đoạn qua xã Quảng Phú, Quảng Thọ thi công ước đạt 80%
khối lượng công trình; đường tránh lũ huyện Quảng Điền hiện đã thi công hoàn
thành đưa vào sử dụng hạng mục điện chiếu sáng dọc theo tuyến đường; nâng
cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ cầu Niêm Phò đến thị trấn
Sịa) thi công cơ bản xong phần nền và công trình trên tuyến; trường THCS Ngô
Thế Lân đã thi công cơ bản hoàn thành; trường THCS Nguyễn Hữu Dật đã thi
công cơ bản hoàn thành.
+ Các công trình khởi công mới: kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua
thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn La
Vân Thượng, xã Quảng Thọ đã khởi công xây dựng, hiện đang thi công phần
chân kè; trường mầm non Hoạ Mi 2, xã Quảng Vinh đã thi công xong phần
móng; trường mầm non Quảng Thọ đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công;
trường TH số 1 Quảng Vinh đang thi công phần giằng móng.
- Nguồn ngân sách dự phòng Trung ương năm 2018: Khu lưu niệm nhà
thơ Tố Hữu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án; hạ tầng khu tái định cư
vùng sạt lở ven biển xã Quảng Công hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt điều
chỉnh dự án.
- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: đường nhà
thờ họ Phạm, đường Côn Sơn – Hà Lạc, xã Quảng Lợi tổ chức đấu thầu qua
mạng vào ngày 24/5/2019; đường từ miệu ông đến đường Phạm Quang Ái,
đường nội đồng chùa thôn Cổ Tháp, đường đình làng Thủy Lập đấu thầu vào
ngày 24/5/2019; trường mầm non Quảng Lợi đấu thầu vào ngày 26/5/2019.
Trường mầm non Kim Thành, Phú Thanh; đường Ruộng Cung – Cầu Giữa
đang tổ chức mời đấu thầu qua mạng; đường ngoại lộ - Tây Quảng Thành tổ
chức đấu thầu ngày 31/5/2019; đường giao thông Thanh Hà, Phú Ngạn, Thủy
Điền đấu thầu vào ngày 17/5/2019. Trường mầm non Quảng Thái, trường tiểu
học Quảng Thái: đấu thầu qua mạng vào ngày 30/5/2019; đường thôn Lai Hà
đấu thầu vào ngày 30/5/2019. Đường nội đồng giữa hai bàu HTX An Xuân, hệ
thống các trường mầm non Xuân Dương, Đông Phú chuẩn bị tổ chức đấu thầu
qua mạng; mở rộng, nâng cấp tuyến từ Phước Thanh – Phú Lương B đấu thầu
vào ngày 31/5/2019. Đường khu TĐC thôn Tân Thành, xã Quảng Công mở
thầu vào ngày 27/5/2019. Đường từ ông Tân ra thôn Tây Hải, xã Quảng Ngạn
mở thầu ngày 31/5/2019.
- Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững: đường Hậu
Phường, xã Quảng Thành đã đưa vào sử dụng. Đường vào hồ Đồng Bào, xã
Quảng Lợi đã tổ chức đấu thầu qua mạng ngày 24/5/2019; đường thôn Hà
Công, xã Quảng Lợi đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đường cảng họ
Lê đang bóc đất phong hóa. Đường Ruộng Chùa, thôn Mỹ Xá, xã Quảng An tổ
chức đấu thầu vào ngày 31/5/2019. Đường thôn Khuông Phò, Thủ Lễ 2, xã
Quảng Phước mở thầu vào ngày 31/5/2019. Đường bê tông ra khu sản xuất
thôn 1, 2, xã Quảng Ngạn mở thầu ngày 31/5/2019.
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6. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các chủ đầu tư
và các địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình xây dựng cơ bản.
Nhìn chung, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian qua
được triển khai thực hiện khá tốt, đảm bảo tiến độ phục vụ thi công các công
trình trên địa bàn.
7. Tài chính
Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 đã được
HĐND huyện quyết nghị. Đến nay, tổng thu ngân sách (thu nội địa) 52.680
triệu đồng, đạt 55,47% kế hoạch HĐND huyện giao; trong đó, thu ngoài quốc
doanh 7.741 triệu đồng, đạt 38%; thu tiền sử dụng đất 36.672 triệu đồng, đạt
63%; thu lệ phí trước bạ 3.561 triệu đồng, đạt 52% kế hoạch.
8. Văn hoá- xã hội
- Đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tổ chức xét hoàn thành
chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS, kết quả: học sinh hoàn thành
chương trình Tiểu học: 1209/1209, đạt 100%; học sinh tốt nghiệp Trung học cơ
sở 1.188/1.190 học sinh, đạt 99,83%; trong đó xếp loại giỏi 252 học sinh, đạt
21,21%, loại khá 548 học sinh đạt 46,13% và 388 học sinh xếp loại trung bình,
chiếm 32,66%;
Chỉ đạo các đơn vị trường học tổng kết năm học 2018-2019. Chỉ phòng
Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh
trao 40 suất học bổng cho 40 em học sinh Tiểu học, THCS (trị giá 400.000
đồng/học sinh Tiểu học và 500.000 đồng/học sinh THCS) với tổng kinh phí
17.500.000 đồng; phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức hỗ trợ xây dựng 02 ngôi
nhà khăn quàng đỏ cho 02 em học sinh tại xã Quảng Ngạn, Quảng Công trị giá
45.000.000 đồng/nhà.
- Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân
dân; phối hợp, chỉ đạo công tác tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, thực hiện
thường xuyên công tác tổng vệ sinh làm sạch môi trường, thau vét bọ gậy, ăn
chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh cá nhân,... triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hành
động về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019.
Chỉ đạo phòng Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm
tra liên ngành an toàn thực phẩm; kết quả: có 853 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh
doanh các dịch vụ, trong đó: có 251 cơ sở được kiểm tra, có 41 cơ sở vi phạm (các
cơ sở vi phạm chủ yếu về điều kiện con người, trang thiết bị dụng cụ, điều kiện
vệ sinh cơ sở, nhãn hiệu hàng hóa...). Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối
hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ
mitting Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2019.
- Tập trung công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa
phương; tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản mới liên quan đến
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phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa . Chỉ đạo phòng Văn
hóa và Thông tin phố i hơ ̣p cá c cơ quan, đơn vi,̣ địa phương tăng cường công tác
tuyên truyền, kiểm tra công tác cảnh báo và tình hình cứu hộ, cứu đuối tại các
bãi biển, sông hồ, đầm phá trên địa bàn huyện; phối hợp, hướng dẫn triển khai
hoạt động các mô hình “Thôn thực hiện tốt quy ước văn hóa gắn với nếp sống
văn minh nông thôn” ; “Thôn thực hiện tốt quy ước văn hóa gắn với nếp sống
văn minh trong việc tang”; mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình”,....Khảo sát
các cơ sở kinh doanh du lịch , dịch vụ tại các địa phương để hỗ trợ các cơ sở vâ ̣t
chấ t phu ̣c vu ̣ viê ̣c phát triển du lịch.
- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức
hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch hoạt động của các câu
lạc bộ tại Trung tâm trong dịp hè,... phối hợp với các cơ qu an, đơn vi ̣liên quan
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Tra ̣i sáng tác văn ho ̣c nghê ̣ thâ ̣t lầ n
thứ 3 năm 2019.
- Tiếp tục giám sát công tác chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng
trên địa bàn; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, tiếp tục xây dụng kế hoạch
đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tuy nhiên đến nay toàn huyện chỉ mới có
51 lao động tham gia xuất cảnh, đã có 94 lao động đang tham gia học nghề,
ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức chuẩn bị xuất cảnh.
Tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019 tại xã Quảng Lợi
vào ngày 28/5/2019, đồng thời chỉ đạo các địa phương triển khai các hoạt động
tháng hành động vì trẻ em; chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch điều tra, cập nhật thông tin cung
cầu lao động năm 2019.
9. Quốc phòng - an ninh, nội chính
- Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt công
tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến
đấu nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ
ổn định không có vấn đề đột biến xảy ra.
Tuy nhiên, vào ngày 08/5/2019, xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản tại xã
Quảng Ngạn; vào ngày 17/5/2019, xảy ra 01 vụ cướp tài sản tại xã Quảng Thọ.
Hiện Công an huyện đang điều tra, truy xét.
- Chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các cơ quan liên quan
tham mưu UBND huyện chuẩn bị các điều kiện để tổ chức diễn tập phòng thủ
cấp xã năm 2019 (gồm 03 đơn vị: thị trấn Sịa, Quảng Phú, Quảng Phước). Triển
khai huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể
trên địa bàn huyện (02 lớp) đảm bảo số lượng, chất lượng.
- Chỉ đạo Thanh tra huyện thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật,
nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất.
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- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước về
tôn giáo trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng dẫn và tạo mọi điều
kiện để Ban Trị sự Phật giáo huyện tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2019, PL2.563, nắm tình hình nhân dịp diễn ra Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2.563Dương lịch 2019; tổ chức đoàn lãnh đạo huyện đến thăm hỏi, động viên các vị
chức sắc, chức việc trong Ban Trị sự Phật giáo huyện.
- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch điều động, bố trí công an chính quy đảm
nhiệm chức danh Trưởng Công an xã đối với các đơn vị: xã Quảng Ngạn, Quảng
Công, Quảng An, Quảng thành, Quảng Phú.
- Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Tố
cáo đến Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện, lãnh đạo chủ chốt cấp
xã. Tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Năm dân vận chinh
quyền - 2019 với Ban Dân vận Huyện ủy.
- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của
Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị
trấn. Trong tháng 5/2019, Trung tâm Hành chính công huyện tiếp nhận 488 hồ
sơ các lĩnh vực, kết quả đã giải quyết 463 hồ sơ, trong đó 454 hồ sơ trước và
đúng hẹn; 09 hồ sơ trễ hẹn (chiếm tỷ lệ 1,9%); 25 hồ sơ đang giải quyết. Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn tiếp nhận 1.106 hồ sơ các lĩnh vực,
kết quả đã giải quyết 976 hồ sơ, trong đó 969 hồ sơ trước và đúng hẹn; 07 hồ sơ
trễ hẹn (chiếm tỷ lệ 0,7%); 130 hồ sơ đang giải quyết.
II. NHIỆM VỤ THÁNG 6/2019
1. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến gieo trồng vụ Hè Thu đảm
bảo khung lịch thời vụ ; chủ động các phương án phòng chống hạn , mă ̣n. Tiếp
tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông
nghiệp năm 2019.
2. Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; trong đó thực hiện
đồng bộ các giải pháp để khống chế và không để dịch bệnh lây lan diện rộng,
nhất là quyết tâm không để dịch bệnh phát sinh trên trang trại vùng cát nội
đồng; thực hiện nghiêm túc việc lập biên bản tiêu hủy và xử lý lợn bị bệnh theo
đúng quy định. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin vụ Xuân và
triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt 1 năm 2019 và hoàn
thành Kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách
nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2019.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai vụ nuôi trồng thủy sản chính vụ đảm
bảo đúng quy trình kỹ thuật và khung lịch thời vụ đã hướng dẫn; theo dõi, tăng
cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản cho các đối tượng nuôi.
Đôn đốc hoàn thành việc lập quy hoạch nuôi cá lồng, bè trên sông.
4. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh việc
triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với các
xã dự kiến về đích trong năm 2019: Quảng Lợi, Quảng An, Quảng Thành và về
đích trong năm 2020: Quảng Thái, Quảng Ngạn. Chỉ đạo các ngành liên quan
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hướng dẫn 18 hộ đăng ký thực hiện mô hình vườn mẫu, 08 thôn đăng ký xây
dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu xây dựng và triển khai thực hiện theo kế
hoạch đã đề ra; đồng thời chỉ đạo triển khai các mô hình phất triển sản xuất của
chương trình theo kế hoạch.
5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; giải quyết dứt điểm
các trường hợp vướng mắc về đất đai. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch bán
đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả
Kế hoạch Ngày chủ nhật xanh và tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân; kế
hoạch phân loại rác thải tại các địa phương.
6. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa
bàn, trong đó chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các ngành liên
quan và các địa phương triển khai các đề án khuyến công và các hoạt động
khoa học-công nghệ năm 2019; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch bình
chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019. Chỉ đạo tổ chức tốt
Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản và sản phẩm các làng nghề trên địa bàn
huyện năm 2019. Chỉ đạo các ngành, các địa phương liên quan tiếp tục phối
hợp với các nhà đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm sớm triển
khai các dự án đã đăng ký trên địa bàn.
7. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản
chuyển tiếp và hoàn tất các thủ tục để khởi công các công trình trong kế hoạch
năm 2019. Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với đơn vị kiểm toán lập hồ sơ
thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành theo đúng quy định. Thực hiện
tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án
theo kế hoạch.
8. Chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ thu
ngân sách năm 2019 theo tinh thần Nghị quyết của HĐND huyện, xã, thị trấn
đã quyết nghị.
9. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp,
công tác bàn giao học sinh lớp cuối cấp (trẻ 6 tuổi vào lớp 1, học sinh lớp 5 hoàn
thành chương trình tiểu học vào lớp 6, học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10).
Chỉ đạo các trường học trên địa bàn có kế hoạch phối hợp với các ban ngành
đoàn thể ở địa phương, gia đình học sinh để tổ chức các hoạt động hè vui tươi,
bổ ích cho học sinh; chú trọng đến sự an toàn tính mạng học sinh trong dịp hè;
không để xảy ra tình trạng đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm;
vận động các học sinh tham gia vào các hoạt động Đội, hoạt động đền ơn đáp
nghĩa tại địa phương. Chỉ đạo tăng cường ôn tâ ̣p, phụ đạo kiến thức chuẩn bị kỳ
thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018-2019; chỉ đạo các Hội đồng thi tích cực
chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia đảm bảo an
toàn, nghiêm túc.
10. Thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho
nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền và giám sát vệ sinh an toàn thực
phẩm; chủ động phương án phòng chống dịch bệnh mùa Hè; tiếp tục xây dựng
kế hoạch phối kết hợp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong mùa hè.
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11. Tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa
phương. Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về phòng,
chống bạo lực gia đình, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; phối hợp với Liên hiệp
các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thành công Trại sáng
tác Văn học nghệ thuật lần thứ 3 năm 2019; chỉ đạo các ngành, các địa phương
tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra công tác cứu nạn, cứu đuối tại các
bãi biển, sông hồ và đầm phá trên địa bàn huyện.
12. Tiếp tục giám sát công tác chi trả chế độ, chính sách cho các đối
tượng trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em, triển
khai các hoạt động của tháng hành động vì trẻ em năm 2019; ....tăng cường phối
hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động; đẩy mạnh
phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc gia đình
người có công với cách mạng”, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn tạo
điều kiện phát triển sản xuất.
13. Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng an ninh và giữ vững
ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao
thông trên địa bàn. Chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các
ngành liên quan, các xã Quảng Phú, Quảng Phước và thị trấn Sịa tập trung thực
hiện tốt nhiệm vụ diễn tập phòng thủ cấp xã năm 2019.
14. Chỉ đạo Thanh tra huyện hoàn thành thanh tra việc chấp hành chính
sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm phát triển quỹ đất.
15. Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu
UBND huyện tổ chức các Hội nghị để tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy
phạm pháp luật có hiệu lực trong năm 2019 và các văn bản khác liên quan mật
thiết đến đời sống hàng ngày của nhân dân. Tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ
sở UBND huyện và tại cơ sở theo đúng quy định pháp luật.
16. Chỉ đạo phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Quảng
Thọ hoàn chỉnh Đề án sáp nhập trường Tiểu học số 1 và Tiểu học số 2 Quảng
Thọ (trước ngày 15/7/2019) để tham mưu UBND huyện phê duyệt.
Tiếp tục triển khai Đề án tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị định số
108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, đồng thời kiện toàn, sắp xếp
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị theo Đề án tinh
giản biên chế.
17. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin;
đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, gửi văn bản thông thường trên phân mềm
quản lý văn bản và điều hành; chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Hành chính
công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. Tổ chức Hội nghị
soát xét công tác cải cách hành chính những tháng đầu năm 2019; tổ chức kiểm
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tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.
18. Chỉ đạo các ngành, các địa phương tham mưu chuẩn bị các báo cáo
trình HĐND huyện kỳ họp giữa năm 2019. Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện báo
cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; rà soát, đề xuất danh mục đầu tư trung hạn giai
đoạn 2021 - 2025, báo cáo UBND huyện.
Căn cứ vào chương trình công tác tháng 6/2019 của UBND huyện, yêu
cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn theo chức năng, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây dựng
kế hoạch tổ chức thực hiện.
Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện cùng phối hợp để thực
hiện hoàn thành chương trình công tác tháng 6/2019 đã đề ra./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh TT.Huế;
- Thường vụ Huyện ủy;
- CT-PCT.HĐND và UBND huyện;
- Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện;
- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP+CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy
ban nhân dân
huyện Quảng
Điền
Email:
quangdien@t
huathienhue.g
ov.vn
Cơ quan:

Nguyễn Đình Đức
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