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BÁO CÁO 
tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 

công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2022 

----- 

  

 Bám sát Kết luận số 203-KL/HU, ngày 21/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện 

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập 

trung chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và đạt 

được kết quả cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƢỜNG VỤ, 

THƢỜNG TRỰC HUYỆN ỦY  

- Chỉ đạo các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị tổng kết hoạt động năm 

2021; triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trọng tâm là Kết luận số 203- 

KL/HU, ngày 21/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

năm 2022. 

 - Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và 

nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, 

mừng Xuân
1
, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Cam Lộ (02/4/1972- 

02/4/2022). Thực hiện tốt chính sách ASXH, đảm bảo nhân dân vui Tết, đón Xuân 

an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và phòng, chống dịch Covid- 19. 

- Ban hành Chương trình số 11- CT/HU ngày 14/01/2022 về Chương trình 

công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình số 12- CT/HU, 

ngày  14/01/2022 về chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ 

năm 2022; Chỉ thị số 03- CT/HU, ngày 7/01/2022 về nhiệm vụ Quốc phòng – An 

ninh năm 2022.   

 - Tăng cường công tác tuần tra canh gác, phân công cán bộ, chiến sỹ bám sát 

địa bàn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức Lễ giao quân thực 

hiện nghĩa vụ quân sự đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

                                           
1
Cụ thể: Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, lực lượng 

vũ trang nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần. Tổ chức Lễ viếng tại NTLS huyện, nhà tằm Tân Tường;tổ chức lễ 

truy điệu và an táng 05 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại thôn Bảng Sơn, xã Cam Nghĩa về an táng tại NTLS xã 

Cam Nghĩa;Chợ nhân đạo; Triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Chương 

trình “Nối vòng tay nhân ái”. 
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- Tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân 2021- 2022 và triển khai trồng thí điểm 

cây quế theo Kết luận số 170- TB/HU, ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy. 

- Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy làm việc với: Ban Chỉ đạo, Ban 

Tổ chức các ngày lễ lớn về kế hoạch tổ chức các hoạt độngkỷ niệm 50 năm ngày 

giải phóng huyện Cam Lộ. 

 - Chỉ đạo UBND huyện tham mưu xây dựng 04 Kế hoạch triển khai thực 

hiện: Nghị quyết 01- NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh Cải 

cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025”; Nghị quyết số 02-

NQ/TU, ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy về “Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 04/11/2021 

của Tỉnh ủy về “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị” và Kết luận số 168- KL/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy 

mạnh tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 

2030”. 

- Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy 

thành lập các Đoàn thăm hỏi động viên các gia đình chính sách; kiểm tra tình hình 

sản xuất và đời sống Nhân dân; công tác phòng chống dịch Covid- 19. 

- Chỉ đạo UBND huyện tổ chức Hội nghị: Tổng kết công tác Quốc phòng- 

An ninh; Công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phong trào thi đua chào mừng 

kỷ niệm 30 năm ngày tái lập huyện, 50 năm ngày giải phóng Cam Lộ. Triển khai 

khởi công các công trình chào mừng tại huyện và các xã, thị trấn. 

- Tổ chức Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và 

Chương trình "Trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh" tại xã Cam Thủy, 

huyện Cam Lộ
2
. 

- Chỉ đạo ra quân chỉnh trang nông thôn mới; xây dựng thôn, bản, khu phố 

kiểu mẫu. 

- Thường trực Huyện ủy làm việc với BTV Đảng ủy xã Cam Tuyền về 

việc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2021. 

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Nông nghiệp 

* Trồng trọt: Chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 

-Xuân năm 2021 – 2022, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về cơ cấu 

giống, lịch thời vụ, tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh...,cùng với điều kiện thời tiết 

                                           
2
Bộ Tài nguyên- Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức tại huyện Cam Lộ. 
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tương đối thuận lợi tạo điều kiện cho các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển 

tốt. Toàn huyện gieo trồng được 3.359,84/3.274,71 ha, đạt 102,6% KH, trong 

đó:Lúa: 1.707,7ha/1.698,01ha, đạt 100,6% KH; Lạc: 498,5ha/511ha, đạt 97,6% 

KH; Ngô:302,54ha/218,5ha, đạt 138,4%KH; Sắn: 651ha/644 ha, đaṭ 101,1%KH; 

Rau đậu các loại: 200,1ha/ 203,2ha, đạt 98,5%KH. Các loại cây lâu năm như hồ 

tiêu, cao su được duy trì, tiếp tục chăm sóc và phát triển tốt.Tiếp tục trồng các loại 

cây dược liệu trong đó:114,04 ha quế; 3 ha tràm Năm gân, 11,2ha cây An Xoa. 

* Lâm nghiệp: Chỉ đạo Hạt kiểm lâm tiếp tục triển khai các hoạt động bảo 

vệ, phát triển rừng; giám sát chặt chẽ tổ chức khai thác rừng sản xuất, chuyển 

mục đích sử dụng đất rừng; tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về 

Luật Lâm nghiệp; triển khai trồng 1.600 ha rừng tâp̣ trung, 15 vạn cây phân tán, đạt 

100% kế hoạch; Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 16.017 m
3
, tăng 20,5% so với 

cùng kỳ năm trước. 

* Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi được phục hồi; phát triển chăn nuôi 

lớn tập trung, có liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong bao tiêu đầu 

ra cho sản phẩm; quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác phòng, trừ dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm. Trong quý, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 1.076 tấn, 

tăng18%; tổng đàn gia cầm tăng 12,3%; sản lượng thủy sản đạt 96,5 tấn, tăng 

18,3% so cùng kỳ năm trước. 

1.2. Hoạt động tài chính, xây dựng cơ bản 

* Thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước: 100.092 triệu đồng, đạt 

23,5% KH huyện, đạt 33,66% KH tỉnh giao và bằng 142,24% so với cùng kỳ năm 

trước; trong đó: Thu trên địa bàn: 20.012 triệu đồng, đạt 9,79% KH huyện, đạt 

26,30% KH tỉnh giao và bằng 80,83% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách 

nhà nước: 68.179 triệu đồng, đạt 16,01% KH huyện; đạt 20,6% KH tỉnh giao
3
. 

* Công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản: Chỉ đạo UBND huyện đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện công trình và giải ngân kịp thời, đúng tiến độ; Tính đến 18/3/2022, 

đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khởi công 15 danh mục công trình với 

45 gói thầu triển khai thực hiện. Tổ chức chỉ đạo khởi công xây dựng công trình 

Đường Dương Văn An, thị trấn Cam Lộ-công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm 

giải phóng huyện. 

1.3. Công nghiệp - TTCN 

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 

05/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XVI) về phát triển công nghiệp, 

thương mại, dịch vụ và du lịch huyện giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030. 

Trong quý, đã thu hút được 08 dự án đăng ký đầu tư vào các cụm Công nghiệp 

với tổng số vốn đầu tư 238,27 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đăng ký đầu tư tại các 

cụm công nghiệp là 51 dự án. 

                                           
3
Thực hiện đến ngày 15/3/2022. 
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2. Văn hoá – Xã hội 

Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần và kỷ niệm 50 năm 

ngày giải phóng huyện Cam Lộ (02/4/1972 - 02/4/2022) với hình thức phù hợp, an 

toàn, tiết kiệm và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid- 19. Tổ chức thành 

công Giải Việt dã truyền thống huyện lần thứ XII, giải bóng chuyền nữ và giải 

bóng đá nam năm 2022; hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp xã. Triển lãm bản 

đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng 

lịch sử và pháp lý”. Hoàn thành việc biên soạn tập sách ảnh “Cam Lô ̣Miền sương 

ngọt”; chuẩn bị các nội dung khai mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ VII. Tham gia 

các môn thi đấu tại Đại hội TDTT cấp tỉnh; kết quả: môn Karate đạt 3 HCV, 7 

HCB, 8 HCĐ; môn Bơi lội 01 HCV, 01 HCĐ; môn Cờ tướng 2 HCĐ. 

Triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, 

Chương trình “Nối vòng tay nhân ái”; rà soát tình hình đời sống nhân dân, đảm bảo 

an sinh xã hội trong dịp Tết nguyên đán; tổng số tiền, quà của Trung ương, của Tỉnh, 

huyện và các tổ chức, cá nhân thăm, tặng cho các gia đình chính sách, người có 

công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết 

Nguyên đán: 5.230 suất quà, tổng giá trị 2.191.790.000 đồng. 

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện, Ban Thường 

vụ Huyện ủy thành lập 6 Đoàn thăm, tri ân, tặng quà các gia đình thương binh, liệt 

sỹ, Anh hùng LLVTND, người có công, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua 

các thời kỳ. 

Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; 

kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho người có công và đối tượng BTXH; 

trong quý, đã tạo việc làm mới cho 429 lao động; trong đó, trong tỉnh: 201 

người, ngoài tỉnh: 224 người và XKLD: 04 người. 

Chỉ đạo UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch xây dựng 

xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030; tổ chức các hoạt động dạy và học phù hợp 

với tình hình dịch Covid- 19; Sơ kết học kỳ I và triển khai kế hoạch học kỳ II, 

năm học 2021- 2022 đảm bảo theo kế hoạch.  

* Công tác Y tế, phòng, chống dịch bệnh Covid -19: Chỉ đạo công tác 

đảm bảo an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe trong dịp Tết Nguyên đán năm 

2022. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tăng cường quản lý, giám sát, chăm 

sóc sức khỏe các trường hợp F0 không triệu chứng điều trị tại nhà. Toàn huyện 

đã triển khai tiêm chủng 130.979 liều vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân 

(trong đó,mũi 1: 53.543 liều; mũi 2: 51.058 liều; mũi 3: 1.123liều; mũi nhắc lại: 

25.109; mũi bổ sung: 144 liều)
4
. 

                                           
4
Tính đến 18/3/2022 
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3. Quốc phòng – An ninh: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

tiếp tục được giữ vững, ổn định. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; 

tổ chức ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau 

tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật được kiềm 

chế
5
, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước trên cả 3 tiêu chí

6
. Tổ chức tốt 

Lễ giao nhận quân năm 2022 với 101 công dân của các xã, thị trấn lên đường nhập ngũ, 

đạt 100% KH. Ban hành Chỉ thị số 05-CT/HU, ngày 21/3/2022 về việc tổ chức diễn tập 

chiến đấu xã Cam Thủy và Thanh An trong khu vực phòng thủ năm 2022. 

4. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

- Tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 11: đánh giá, xếp loại Đảng 

bộ huyện; Lấy ý kiến của BCH Đảng bộ huyện: về nội dung dự thảo báo cáo kiểm 

điểm của Ban Thường vụ Huyện uỷ; nhận xét, đánh giá đối với các đồng chí 

Thường trực Huyện uỷ năm 2021; Hội nghị cán bộ chủ chốt: triển khai nhiệm vụ 

và ký cam kết trách nhiệm giữa Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn; Các phòng, ban 

nganh, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội với Thường trực Huyện uỷ năm 

2022.  

- Tổ chức đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2021: Xếp loại 

43 TCCS Đảng trong đó: HTXSNV: 8; HTTNV: 28; HTNV: 6; Không HTNV: 

01. Đảng viên: HTSNV: 375 đồng chí; HTTNV: 2.134 đồng chí; HTNV: 134 

đồng chí; Không HTNV: 32 đồng chí
7
. 

- Quyết định khen thưởng 08 TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021 và 09 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ”  5 năm liền (2017- 2021).  

- Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2022- 

2027; Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng uỷ thị trấn Cam Lộ nhiệm kỳ 

2020-2025 đối với đồng chí Dương Thị Thương; đồng ý chủ trương để UBND 

huyện quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 03 cán bộ: Đ/c Nguyễn Tiến Long- 

Trưởng phòng Giáo dục– Đào tạo huyện; Đ/c Phạm Văn Bình- Phó Chánh 

Thanh tra huyện; Đ/c Lê Thị Phương- Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện. Hiệp y 

bổ nhiệm lại Đ/c Nguyễn Hoài Nam- Phó Trưởng Công an huyện; Hiệp y quy 

hoạch chức danh lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027; bổ 

nhiệm lại chức danh Kiểm sát sơ cấp Viện Kiểm sát nhân dân huyện. 

                                           
5Vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực:  Xảy ra 05 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tăng 03 vụ so với cùng kỳ 

năm trước); tội phạm kinh tế xảy ra 04 vụ (tăng 01 vụ); tội phạm về ma túy xảy ra 05 vụ (tăng 03 vụ). 
6
Xảy ra 01 vụ, làm 01 người chết và 01 người bị thương (giảm 04 vụ, 02 người chết và 03 người bị thương 

so với cùng kỳ năm trước). 
7
Số đảng viên không phải đánh giá, xếp loại: 216 đồng chí (đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt 

đảng và đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng); Số đảng viên chưa được đánh giá, xếp loại: 30 đồng chí  

(Lý do: Đi làm ăn xa, ốm đau đột xuất). 

 



6 
 

 
 

- Quyết định cử đi học Trung cấp lý luận chính trị: 22 đồng chí; lớp bồi 

dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính: 11 đồng chí; lớp bồi dưỡng QLNN 

ngạch chuyên viên: 3 đồng chí. Kiện toàn Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 

huyện; thành lập Hội đồng chuyên môn chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện; tổ 

giúp việc Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện. 

- Chỉ đạo các TCCS Đảng đánh giá kết quả thực hiện kết nạp đảng viên, 

việc rà soát phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc đưa Đảng viên không đủ tư 

cách ra khỏi Đảng theo Công văn số 821- CV/BTCTU, ngày 18/02/2022 của 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

- Quyết định mở 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp 

Đảng với 66 học viên; kết nạp 08 quần chúng vào Đảng; công nhận đảng viên 

chính thức cho 25 đồng chí. 

- Kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và công tác phát 

triển đảng viên đối với 21 trường hợp, trong đó: phục vụ công tác cán bộ 10 

trường hợp; phục vụ công tác phát triển đảng viên 11 trường hợp 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo của Huyện ủy về phát triển KT – XH, QP – AN, công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị; trong quý I, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành các văn 

bản đảm bảo nội dung thời gian đề ra, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo các TCCSĐ, HĐND, 

UBND huyện
8
. 

- Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội nhiệm kỳ 

2020- 2025.Hoàn thành xuất bảncuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Cam Lộ giai đoạn 

2000-2020 nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phòng huyện. 

- Chỉ đạo Ban Dân vận tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công 

tác phối hợp giữa huyện Cam Lộ với Trung đoàn 19-Sư đoàn 968 năm 2021, 

triển khai nhiệm vụ năm 2022; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt 

Chương trình giám sát, phản biện của UBMT và các tổ chức chính trị - xã hội 

năm 2022. 

                                           
8

Hướng dẫn số 01-HD/HU, ngày 05/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch 

sử quan trọng trong năm 2022; Kế hoạch số 21- KH/HU, ngày 10/01/2022 về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 

18/5/2021 của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác PCCC;Kế hoạch số 22- KH/HU, ngày 27/01/2022 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạchsố 23- KH/HU, ngày 18/2/2022 về khai thực hiện Chỉ thị 17 -

CT/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 

18/02/2022 về tổ chức sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác khoa giáo và Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày 

25/02/2022 về sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến công tác Dân vận năm 2022; Kế hoạch số 26-KH/HU, ngày 

17/3/2022  về thực hiện Chỉ thị 13- CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới;Chỉ thị số 04 -CT/HU, ngày 22/2/2022 về tăng cường công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025. 
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- Ban hành Quyết định số 515-QĐ/HU, ngày 07/3/2022 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ 

Quốc phòng- An ninh hàng năm đối với Đảng ủy xã Cam Thủy. 

- Triển khai công tác sơ, tổng kết của cấp trên: Tổng kết 15 năm thực hiện 

Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khoá X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20- CT/TW, 

ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.  

- Tổ chức Hội nghị trực báo công tác Nội chính và cải cách tư pháp quý 

IV/2021; Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội lần thứ 6. 

* Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thƣởng năm 2021, 

phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại huyện, 50 năm giải 

phóng huyện Cam Lộ 

 Ngày 24/3/2022 huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua 

khen thưởng năm 2021, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại 

huyện, 50 năm giải huyện Cam Lộ. 

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 34- CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg, 

ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm 

(2021-2025); Chỉ thị số 26- CT/TU, ngày 17/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi 

dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; trong năm 2021, các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ 

sở….đã tâp trung lãnh đạo đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã 

hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

năm 2021 theo tinh thần Kết luận số 32- KL/HU, ngày 25/12/2020 của Huyện ủy 

và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, Tỉnh phát động như: 

“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ,“Cả nước đoàn kết, 

chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; 

“Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Chung tay vì người nghèo, không để 

ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; 

đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; cuộc vận động “Mỗi thầy 

cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng người cán bộ, 

CCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", thi đua thực hiện văn hóa 

công sở”; Cán bộ chiến sỹ trong LLVT đẩy mạnh phong trào "Thi đua quyết 

thắng", phong trào "Vì an ninh tổ quốc", ra sức xây dựng các cụm, tuyến, địa bàn 

an toàn làm chủ, địa bàn không có tội phạm, đảm bảo trật tự an ninh và bảo vệ 

Đảng, Chính quyền, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.….Nhìn chung, các phong 

trào thi đua, các cuộc vận động đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, sáng tạo, 
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thực chất hơn, hiệu quả hơn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất 

là đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại huyện, 50 năm ngày giải 

phóng huyện Cam Lộ….góp phần quan trọng vào việc hoàn thành 19/21 chỉ tiêu, 

nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2021, nâng mức thu nhập bình quân đầu 

người gần 55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,41%, đời 

sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao.  

Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng 

tạo, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhân rộng; 

nhiều điển hình tiên tiến được biểu dương. Trong năm 2021 có 22 tập thể và 32 cá 

nhân được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen và các danh hiệu thi 

đua khác; UBND huyện khen thưởng 138 tập thể và 1.131 cá nhân có nhiều thành 

tích trong các phong trào thi đua. Cùng với đó, ghi nhận những thành tích đạt được 

trong các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại huyện và 50 giải 

phóng huyện Cam Lộ: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 09 cá 

nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể và 23 cá nhân.  

Phát huy những kết quả đạt được; năm 2022 lãnh đạo huyện yêu cầu các 

TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị bám sát chủ đề năm “Nâng cao chất lượng thực 

thi công vụ; thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh xây dựng nông 

thôn mới kiểu mẫu”, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó 

khăn thì càng phải thi đua”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực 

hiện các nội dung trọng tâm sau: (1) Tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kết luận số 203- KL/HU, ngày 

21/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện và các nội dung cam kết trách nhiệm năm 

2022; (2) Tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo tinh thần 

Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19”; (3)Giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã NTM, huyện 

NTM. Phấn đấu xây dựng 02- 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; mỗi xã, thị trấn có 

từ 1-2 thôn nông thôn mới kiễu mẫu; xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. (4) Tiếp 

tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 

xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, phong trào khuyến học, khuyến tài. Đảm 

bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. (5) Coi trọng công tác xây dựng Đảng trong 

sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và 

đảng viên; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) gắn với Chỉ 

thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, 

chuyên nghiệp, nhất là đối với người đứng đầu. (6) Đẩy mạnh phong trào  “Toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất 

ngờ; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.(7) Kịp thời 

phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các cách làm hay, mô hình 
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sáng tạo, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Tại Hội nghị, Trưởng 6 Khối thi đua của huyện đã cam kết và ký giao ước 

thi đua năm 2022, quyết tâm nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị năm 2022.  

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2022  

1. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu, hoàn thành các công 

việc còn tồn đọng trong quý I/2022 và Chương trình công tác trọng tâm số 11- 

CT/HU, ngày 14/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Các Kế hoạch thực 

hiện: Nghị quyết số 01- NQ/TU, Nghị quyết số 02- NQ/TU, Nghị quyết số 03- 

NQ/TU và Kết luận 168-KL/TU, ngày 4/11/2021 Tỉnh ủy; Chương trình hành 

động 23- CTHĐ/TU, ngày 27/9/2021 của BTV Tỉnh ủy; Quy định phân cấp quản 

lý cán bộ; Quy định bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; nội dung làm 

việc với UBND, BCĐ NTM huyện về xây dựng xã, huyện NTM kiểu mẫu; Sơ kết 
5 năm thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của BTV Tỉnh ủy…) 

2. Chỉ đạo các địa phương chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi; thu hoạch vụ Đông – Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ 

Hè- Thu năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch; Thực hiện nghiêm túc các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của huyện về công tác phòng chống dịch 

Covid- 19 trong tình hình mới. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt độngkỷ niệm 50 năm 

giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 – 01/5/2022); 115 năm ngày sinh Tổng Bí 

thư Lê Duẩn (07/4/1907 – 07/4/2022); 47 năm giải phóng Miền Nam thống nhất 

đất nước (30/4/1975- 30/4/2022); 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890- 19/5/2022). Tổ chức khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VII. 

4. Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 (khóa XVI): Thông qua Đề 

án, ban hành Nghị quyết xây dựng xã Thanh An thành đô thị loại 5. 

5. Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với UBND huyện về kế hoạch nhận 

bàn giao đất rừng của các tổ chức, đơn vị và phương án giao đất cho nhân dân. 

6. Chỉ đạo UBND huyện đẩy mạnh thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu 

tư vào các Cụm Công nghiệp trên địa bàn và tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch 

năm 2022. 

7. Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy Thị trấn Cam Lộ về kế 

hoạch xây dựng đô thị văn minh. 

8. Chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND huyện (khóa VI) nhiệm kỳ 2021-

2026 ban hành nghị quyết xây dựng xã Thanh An đạt đô thị loại 5. 

9. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021- 2026 

và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026- 2031 theo Quy định số 608- 
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QĐ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 04- 

HD/BTCTU, ngày 18/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban hành và triển khai 

kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, công chức đối với cấp huyện và cơ sở, 

gắn với thực hiện Kết luận 111- KL/HU, ngày 05/5/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện “về nâng cao năng lực cán bộ; thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ cấp 

huyện và cơ sở giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030”. 

10. Chỉ đạo hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến 

binh cấp cơ sở và chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

và Hội Cựu chiến binh huyện, nhiệm kỳ 2022-2027. 

11. Tập trung chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở và bầu 

cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022- 2025 đảm bảo kế hoạch đề ra 

theo Chỉ thị số 19- CT/TU, ngày 4/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

12. Thành lập 02 Đoàn giám sát: (1) Việc chấp hành nguyên tắc tập trung 

dân chủ quy chế làm việc, chế độ công tác, nhiệm vụ phát triển đảng viên đối 

với Đảng ủy xã Thanh An; (2) Việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 

21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “đẩy 

mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy 

lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, biểu hiện “tự diễn biến biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Kế 

hoạch số 17-KH/HU, ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực 

hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 05- CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng ủy Quân sự huyện. 

13. Chỉ đạo sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị theo kế hoạch của cấp ủy 

cấp trên đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.  

14. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị- 

xã hội; công tác nội chính, cải cách tư pháp; Bí thư chi bộ trực thuộc các Đảng 

bộ xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Đ/c Hà Sỹ Đồng – UVTV, 

PCT.UBND tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đ/c UVTV Huyện ủy, 

- Các TCCS Đảng, 

- Lưu VTHU. 

 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ký Ngọc 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI BÁO CÁO QUÝ I NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số 107-BC/HU ngày 01/4/2022 của Huyện uỷ)    

 

STT TÊN ĐƠN VỊ  NGÀY GỬI GHI CHÚ 

1 UBKT Huyện ủy 10/3/2022  

2 Công an huyện 20/3/2022  

3 BCH Quân sự huyện 20/3/2022  

4 Đảng ủy xã Cam Hiếu 21/3/2022  

5 Đảng ủy xã Cam Tuyền 21/3/2021  

6 Đảng ủy xã Cam Thành 21/3/2021  

7 Đảng ủy TT Cam Lộ 22/3/2021  

8 Ban Tuyên giáo 22/3/2022  

9 Đảng ủy xã Cam Thủy 22/3/2022  

10 Đảng ủy xã Thanh An 22/3/2022  

11 UBND huyện 22/3/2022  

14 Ban Dân vận 22/3/2022  

15 Ban Tổ chức  22/3/2022  

16 Đảng ủy xã Cam Chính 22/3/2022  

17 Đảng ủy xã Cam Nghĩa 22/3/2022  
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