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Phần I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2021 

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; tập 

trung thực hiện chủ đề “Năm quy hoạch, khôi phục phát triển kinh tế”. Đây cũng là 

năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07 tháng 7 năm 2021 

của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã có những tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn 

đến sự phát triển kinh tế của huyện và mọi mặt của đời sống nhân dân. Song với 

quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, tình hình kinh tế xã hội đã đạt 

được một số kết quả nhất định. 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021 

1. Giá trị tăng thêm (VA) ước đạt 2.117 tỷ đồng
[1]

, bằng 71,98% KH (giảm  

2,62 % so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó:  

a) Giá trị tăng thêm (VA) Nông, Lâm, Thủy sản ước đạt 398 tỷ đồng, bằng 

97,07% KH (giảm 3,44% so với cùng kỳ năm 2020) 

b) Giá trị tăng thêm (VA) Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 583 tỷ đồng, bằng 

55,21% KH (giảm 5,82% so với cùng kỳ năm 2020) 

c) Giá trị tăng thêm (VA) Thương mại - Dịch vụ ước đạt 1.136 tỷ đồng, bằng 

77,02% KH (giảm 0,59% so với cùng kỳ năm 2020) 

2. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 220 tỷ đồng, đạt 

122,63% DTTP và 117,99% dự toán HĐND huyện giao. 

3. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,25 triệu đồng/người/năm. Giảm 

275/532 hộ nghèo (đạt 51,69% so với NQ); giải quyết việc làm cho 1.620/2.300 lao 

động (đạt 70,43% so với NQ). 

                                           
[1]

 Tính theo giá so sánh 2010. 
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4. Tỷ lệ sinh con thứ 3+ là 5,28%, giảm 0,32 % (NQ: giảm 0,25%; giảm vượt 

KH thành phố giao 0,12%); Giảm tỷ suất sinh thô là 2,53 %o (NQ: giảm 0,12%o; 

giảm vượt kế hoạch thành phố giao 2,45%o). 

5. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 5% (NQ: 5,1%).  

6. Hoàn thành 100% ch  tiêu giao quân của thành phố năm 2021 (NQ: 100%). 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC  

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

UBND huyện tập trung ch  đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, nhất là tập trung thực hiện Ch  thị số 

05/CT-UBND ngày 30/7/2021 và Quyết định 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021, 

Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố, 

theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, thực hiện các biện pháp giản cách xã hội theo 

quy định. UBND huyện đã kiện toàn Ban Ch  đạo và thành lập Sở Ch  huy phòng, 

chống dịch COVID-19 huyện Hòa Vang. Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các 

văn bản ch  đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Huyện ủy về thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ, Ch  thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch 

UBND thành phố về thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19” trong tình hình hiện nay. Triển khai thực hiện hỗ trợ cho 

các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 

68/NQ-CP của Chính phủ và theo chủ trương của Thành phố; xây dựng và triển 

khai Phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu đảm bảo phục vụ cho nhân dân trong 

thời gian thực hiện giản cách xã hội. Xây dựng kịch bản và giải pháp về phát triển 

kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang trong 06 tháng cuối năm 2021 trong điều kiện 

dịch bệnh COVID-19; Đề xuất giải pháp phục hồi kinh tế Thành phố trong 3 tháng 

cuối năm 2021 và giai đoạn 2022-2023. UBND huyện đã ban hành 650 văn bản 

liên quan đến công tác ch  đạo, điều hành về phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn; tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác phòng, chống dịch và triển khai 

nhiệm vụ trong thời gian đến. 

Tính đến ngày 22/12/2021 trên địa bàn huyện có 644 trường hợp dương tính 

với bệnh COVID-19
[2]

. Trong đó, có 225 trường hợp khỏi bệnh đã xuất viện, 01 

trường hợp tử vong, 418 trường hợp đang điều trị. Có 4.854 trường hợp F1 (đang 

cách ly 1633 trường hợp, 328 trường hợp chuyển viện khi chuyển sang F0, 2.893 

trường hợp đã hoàn thành cách ly) và có 6.995 trường hợp F2 (đang cách ly tại nhà 

53 trường hợp, đã hoàn thành cách ly 6.942 trường hợp). Có 860 trường hợp về từ 

vùng dịch; trong đó có 21 trường hợp đang cách ly theo dõi, 04 trường hợp chuyển 

viện điều trị khi chuyển sang F0, 63 trường hợp chuyển F1, 772 trường hợp đã 

hoàn thành cách ly. Đến ngày 22/12/2021 trên địa bàn huyện đã tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho đối tượng trên 18 tuổi được 210.375 trường hợp, trong đó 

có 108.818 trường hợp người tiêm mũi 1, đạt t  lệ 99,5% và 101.557 trường hợp 

người tiêm mũi 2, đạt t  lệ 92,8%; tiêm cho trẻ em dưới 18 tuổi được 23.314 

                                           
[2] Gồm: Hòa Sơn: 184; Hòa Châu: 89; Hòa Phước: 67; Hòa Liên: 125; Hòa Phong: 33; Hòa Tiến: 32; Hòa Nhơn: 43; Hòa 

Khương: 14; Hòa Ninh: 17; Hòa Phú: 4; Hòa Bắc: 14; Trung tâm Y tế: 2; Công an PCCC: 01. 
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trường hợp, trong đó có 11.969 trường hợp tiêm mũi 1 và 11.345 trường hợp tiêm 

mũi 2. 

Công tác giám sát, cách ly y tế, xét nghiệm: Tập trung lực lượng để ưu tiên 

hàng đầu thực hiện công tác truy vết thần tốc, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, 

cách ly các trường hợp nguy cơ. Hiện có 05 cơ sở cách ly y tế tập trung đang hoạt 

động: Nhà Phòng tránh thiên tai thôn Giáng Đông - Hòa Châu, Nhà Phòng tránh thiên tai 

thôn Trà Kiểm - Hòa Phước, Trung tâm Văn hóa thể thao - Hòa Nhơn, Trạm Cảnh sát trật 

tự Bà Nà - Suối Mơ xã Hòa Ninh, Trung tâm Văn hóa Hòa Liên, Trường Mầm non Nam 

Mỹ xã Hòa Bắc; đã thực hiện cách ly đối với 359 trường hơp, hiện đang cách ly 69 

trường hợp, hoàn thành cách ly 286 trường hợp, chuyển cách ly nơi khác 87 trường 

hợp. 

Ch  đạo UBND 11 xã kiện toàn Ban Ch  đạo và thành lập Trung tâm ch  huy 

phòng, chống dịch COVID-19 của xã, cũng cố thành lập lại 113 tổ COVID-19 

cộng đồng tại 113 thôn, với 1.527 thành viên tham gia. Thành lập Ban điều hành 

tại 113 thôn (mỗi thôn thành lập 1 Ban điều hành) và triển khai, thiết lập 533 chốt 

chặn kiểm soát trên địa bàn huyện, trong đó có 418 chốt cứng và 115 chốt mềm có 

lực lượng chốt chặn, với lực lượng tham gia 1.218 người, để thực hiện công tác 

phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách toàn thành phố. 

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm: Từ ngày 

18/6/2021 đến ngày 22/12/2021 đã xử phạt vi phạm hành chính 245 trường hợp vi 

phạm về phòng chống dịch, với số tiền 1.496,7 triệu đồng
[3]

. Triển khai giám sát 

thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội qua 168 Camera trên địa bàn 11 xã. Phối 

hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tại 08 chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa 

ngõ ra, vào thành phố đóng trên địa bàn huyện
[4]

. Triển khai cấp giấy đi đường 

trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thực hiện khai báo y tế online trên các 

ứng dụng với 450.692 lượt và tại các điểm chốt kiểm soát là 2.847.140 lượt. 

Nhìn chung, toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực, tập trung 

thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên 

cơ sở bám sát các nội dung ch  đạo của Trung ương, thành phố, Huyện ủy cũng 

như các hướng dẫn của cấp trên, đa số người dân trên địa bàn đều chấp hành tốt 

công tác phòng chống dịch. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt đã trở lại 

trạng thái bình thường mới theo tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

dịch bệnh”. 

2. Sản xuất Nông - Lâm - Thuỷ sản 
Ban hành Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp 

giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; đồng thời ban hành 

Kế hoạch thực hiện lộ trình 8-10 mô hình NN UDCNC kết hợp du lịch trải nghiệm 

                                           
[3]Trong đó: Hòa Khương xử phạt 13 trường hợp với số tiền 105 triệu đồng;  Hòa Nhơn 16 trường hợp với số tiền 150 triệu đồng; Hòa 

Phong 16 trường hợp với số tiền 66 triệu; Hòa Phú 05 trường hợp với số tiền 15,5 triệu đồng; Hòa Ninh 34 trường hợp với số tiền 174,5 triệu 

đồng;  Hòa Sơn 32 trường hợp với số tiền 235,5 triệu đồng;  Hòa Liên 11 trường hợp với số tiền 36,2 triệu đồng; Hòa Bắc 12 trường hợp với 

số tiền 21 triệu đồng; Hòa Châu 14 trường hợp với số tiền 67 triệu đồng;  Hòa Tiến 05 trường hợp với số tiền 21,5 triệu đồng; Công an huyện 

63 trường hợp với số tiền 441,5 triệu đồng. 
[4] 08 chốt kiểm soát dịch liên ngành trên địa bàn huyện gồm: C3 - Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – đường dẫn hầm Hải 

Vân; C4 - Quốc lộ 14B (bên cạnh Trạm CSGT Hòa Nhơn); Quốc lộ 1A (gần Trạm CSGT Hòa Phước); C5 - Quốc lộ 1A (phương 

tiện ô tô tải); C5.2 - Quốc lộ 1A (xe máy và phương tiện thô sơ); C5.3 - Quốc lộ 1A (xe khách và ô tô cá nhân); C6 - Quốc lộ 

14B (gần quán Dê 89); C7 - Đường 14G (chân núi Thần Tài); C8 - T nh lộ 605 (đoạn lên núi Bồ Bồ). 
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sinh thái. Triển khai thực hiện Nghị quyết 329/NQ-HĐND của HĐND thành phố 

về ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tổng diện tích sản xuất lúa cả năm là 4.418,42 

ha, năng suất bình quân đạt 67,49 tạ/ha (tăng 4,91 tạ/ha so với năm trước), sản lượng 

29.822,42 tấn
[5]

; các loại cây trồng khác duy trì ổn định. Các vùng chuyên canh rau 

sản xuất với diện tích 42,4 ha
[6]

, duy trì sản xuất thường xuyên các mô hình sản 

xuất ứng dụng CNC
[7]

. Xây dựng hướng dẫn về việc lắp đặt, thi công công trình 

tạm phục vụ sản xuất trên đất nông nghiệp. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, 

UBND huyện đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi 

để sản xuất nông nghiệp vụ Đông và Đông Xuân 2021-2022. Xây dựng phương án 

thu hoạch vụ Hè Thu 2021 đảm bảo trong điều kiện phong tỏa phòng chống dịch. 

Phối hợp với các đơn vị Sở ngành thành phố liên kết, hỗ trợ tiêu thụ kịp thời nông 

sản cho nhân dân, đồng thời hỗ trợ kinh phí 567 triệu để bao tiêu, tiêu thụ nông sản 

gặp khó khăn (rau củ quả tại các vùng, nấm, cá, mía,...) do thực hiện giãn cách xã 

hội trên địa bàn các xã. Tổ chức tốt các đợt tiêm phòng LMLM ở trâu, bò; Cúm gia 

cầm trên địa bàn, nhất là bệnh Viêm da nổi cục
[8]

, triển khai kịp thời các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh Tả lợn Châu Phi xuất hiện vào đầu tháng 10/2021
[9]

. Được 

Cục Thú y công nhận huyện Hòa Vang đạt vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long 

móng và ATDB đối với cúm gia cầm. Ban hành Kế hoạch giảm chăn nuôi hộ gia 

đình, phát triển chăn nuôi tập trung giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện xử lý 

chấm dứt việc nuôi trồng thủy sản lồng bè tự phát trên địa bàn theo tinh thần ch  

đạo của UBND thành phố
[10]

.  

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trong mùa nắng nóng và 

trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên đến nay xảy ra 07 vụ cháy 

rừng tại các xã Hòa Phú, Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Phong, Hòa Bắc
[11]

. Trong đó 

các vụ cháy lớn tại Hòa Phú, Hòa Bắc ảnh hưởng đến tài nguyên rừng; ch  đạo 

ngành chức năng, các địa phương xảy ra cháy rừng điều tra nguyên nhân, xác minh 

đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Triển khai lập kế hoạch 

giao đất giao rừng trình thành phố phê duyệt để có cơ sở giao đất giao rừng cho hộ 

dân. Phối hợp rà soát điều ch nh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện. Ban 

hành phương án ứng phó, phòng chống thiên tai ứng với từng kịch bản trong năm 

2021; Rà soát, xây dựng thuyết minh Phương án di dời dân khẩn cấp vùng nguy cơ 

                                           
[5] Vụ Đông Xuân 2020-2021: diện tích 2.378,11 ha; năng suất bình quân vụ đạt 69,35tạ/ha, sản lượng đạt 16.491,71 tấn (So 

với cùng kỳ năm trước năng suất tăng 5,27tạ/ha, sản lượng tăng 846,71tấn). Vụ Hè Thu 2021: diện tích là 2.040,31ha; năng suất 

bình quân đạt 65,34 tạ/ha (tăng 4,5 tạ/ha so với vụ Hè thu năm 2020). 
[6] Cẩm Nê (7,5ha), Yến Nê (2ha), Túy Loan (8ha), Thạch Nham Tây (2ha), Phú Sơn 3 (1,3ha), Giáng Nam 1 (2 ha), Giáng 

Nam 1 (2 ha), Ninh An (2ha), Phước Hưng (1,5ha), Phú Sơn Nam (11ha) và các mô hình ứng dụng CNC (5,3ha). 
[7] Mô hình Hòa Ninh, Công ty Afarm, Công ty Greentech, Công ty Tâm An… Mô hình Hòa Phú (hộ ông Trương Ngọc Sơn) 

đã sản xuất trở lại từ tháng 8/2021 
[8] Tiêm vacxin LMLM: 7.414 con; tiêm vacxin Cúm gia cầm 104.221 con; Tiêm dại trên đàn chó mèo: 2061con. Hoàn thành 

công tác tiêm phòng cúm gia cầm đợt chính và hiện nay đang tiếp tục tiêm bổ sung. 
[9] Quyết định 4072/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 về công bố dịch Tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện 
[10] Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 28/9/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện chấm dứt nuôi trồng thủy sản 

lồng bè tự phát trên địa bàn huyện 
[11]Tổng diện tích cháy 10,579 ha (trong đó 6,174 ha rừng trồng; 2,247 ha thực bì sau khai thác, cây bụi lau lách; cháy lướt 

dưới tán rừng tự nhiên 2,158 ha.  
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sạt lở đất trên địa bàn huyện trình thành phố cho chủ trương thực hiện
[12]

. Hoàn 

thành kế hoạch bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2021-2025. 

3. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 

Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư để duy trì và nâng cao các tiêu chí 

nông thôn mới. Ch  đạo các ngành, các xã thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực 

hiện 19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực 

hiện trong năm 2021. Triển khai đánh giá kết quả thực hiện Ch  thị 25-CT/HU của 

Huyện ủy về việc lãnh đạo nâng cao hiệu quả, tính bền vững trong xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020. Ban hành Đề án xã hội hóa lắp 

đặt camera an ninh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành việc trình 

thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao 2020 đối với 02 xã Hòa Châu, 

Hòa Tiến, được thành phố công nhận trong tháng 4/2021
[13]

. Ch  đạo thực hiện xây 

dựng danh mục nhu cầu đầu tư vốn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Rà soát, 

đề xuất nội dung xây dựng cơ chế chính sách xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025, 

phối hợp với BCĐ NTM thành phố thực hiện các thủ tục liên quan trình thông qua 

HĐND thành phố vào cuối năm 2021. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

NTM năm 2021 tại 05 xã Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa 

Phong, có 03 xã được đánh giá đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Hòa 

Phước, Hòa Phong, Hòa Khương), đang thực hiện các bước trình Thành phố thẩm 

định. Triển khai đánh giá hiện trạng và xây dựng đề cương chi tiết Đề án Nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện Thôn kiểu mẫu Nông 

thôn mới, phấn đấu năm 2021 có ít nhất 3 thôn đạt chuẩn
[14]

, đã thực hiện thẩm 

định đánh giá 03 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu năm 2021 là thôn Bồ Bản, xã Hòa 

Phong, thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, thôn Hội Phước, xã Hòa Phú; Ban hành 

và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 

2021 và giai đoạn 2021-2025, thành lập Hội đồng đánh giá cấp huyện xét duyệt 6 

sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao
[15] 

trình Thành phố đánh giá, xếp hạng. 

4. Công nghiệp - TTCN, Thương mại, Dịch vụ 

Xây dựng Đề án Phát triển Công nghiệp-TTCN, TM-DV huyện Hòa Vang 

giai đoạn 2021-2025; Phương án khôi phục, phát triển nghề bánh tráng Túy Loan. 

Đề xuất, xin chủ trương của thành phố về quy hoạch Cụm Công nghiệp Hòa Nhơn 

2; đề xuất thành phố đầu tư 01 khu công nghiệp Hòa Ninh từ nguồn vốn ngân sách. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 324/2020/NQ-HĐND của HĐND 

thành phố quy định Chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu 

niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thực hiện Chương trình 

Khuyến công năm 2021, phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 

mại thành phố Đà Nẵng thực hiện khảo sát, triển khai hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị vào sản xuất thông qua hình thức hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị máy móc 

cho 04 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn Huyện với tổng kinh phí 944,039 

                                           
[12] Tại 4 xã: Hòa Sơn, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Phú với 146 hộ, 533 khẩu 

13
 Quyết định số 1235/QĐ-UBND và Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

[14] Đăng ký 2021: Hòa Tiến: Dương Sơn, Thạch Bồ, Lệ Sơn Bắc, Cẩm Nê; Hòa Phú: Hội Phước;Hòa Ninh: Sơn Phước, 

Đông Sơn, Hòa Trung; Hòa Bắc: Nam Mỹ; Hòa Khương: Thôn 5, Hương Lam, Phú Sơn 1;Hòa Phước: Giáng Nam 1, Nhơn Thọ 

1;Hòa Châu: Quang Châu;Hòa Nhơn: Trước Đông; Hòa Phong: Bồ Bản;Hòa Sơn: Xuân Phú. 
[15] Gồm: Rau ăn quả của HTX rau Túy Loan, Bưởi da xanh của HTX rau hoa củ quả Hòa Ninh, Rau ăn lá và dưa lưới của 

Công ty CP NNCNC Afarm, Chả bò Yến Tiên, Kiệu hương Hòa Nhơn 
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triệu đồng
[16]

. Phối hợp với Sở Công Thương triển khai kế hoạch tổ chức bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2021; thông tin 

Chương trình hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử năm 2021 cho các doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm; rà soát 

các cơ sở, doanh nghiệp trên các lĩnh vực cơ khí, chế biến nông lâm sản để đề xuất 

hỗ trợ từ chương trình khuyến công của thành phố nhằm nâng cao hiệu quả sản 

xuất. Xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; 

ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn huyện. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu 

tư phát triển sản xuất trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay đã cấp mới 778 hồ sơ đăng 

ký kinh doanh, đăng ký trực tuyến đạt tỷ lệ 100%. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh 

COVID-19. Xây dựng và triển khai Phương án chuẩn bị, cung ứng hàng hóa thiết 

yếu khi phong tỏa diện rộng, đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch bệnh nhằm đảm bảo 

nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; 

hướng dẫn các xã tổ chức cung ứng lương thực, thực phẩm đảm bảo cho nhân dân 

trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Tăng cường công 

tác quản lý tại các chợ trên địa bàn; công tác phòng chống dịch đảm bảo chặt chẽ, 

triển khai ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 đối với các chợ, các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; đánh giá mức độ an toàn trên bản đồ chung 

sống an toàn với COVID-19. Để triển khai Đề án phát triển du lịch cộng đồng 

huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tham mưu 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 05/6/2021 và xây 

dựng Kế hoạch 154/KH-UBND ngày 05/8/2021 về triển khai thực hiện Đề án. Xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác QLNN về du lịch và ủy quyền QLNN 

đối với các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện năm 2021. Tham mưu cơ chế 

chính sách về phát triển du lịch nông nghiệp nhằm khai thác lợi thế về quỹ đất 

nông nghiệp trên địa bàn huyện (Đề án thực hiện thí điểm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản kết hợp khai thác du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện). 

5. Tài chính – kế hoạch 

Tập trung ch  đạo thu ngân sách ngay từ đầu năm, đẩy mạnh thực hiện các 

giải pháp thu ngân sách năm 2021 nhằm đạt kế hoạch đề ra; xây dựng Chuyên đề 

triển khai giải pháp tăng thu ngân sách bình quân từ 10-15%/năm trong năm 2021 

và ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn 

huyện. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 220 tỷ đồng, đạt 

122,63% DTTP và 117,99% dự toán HĐND huyện giao. Điều hành chi ngân sách 

chặt chẽ, cân đối, tiết kiệm; thường xuyên theo dõi tiến độ thu để có giải pháp cắt 

giảm chi phù hợp trong tình hình dịch bệnh. Tổng chi NSNN ước đạt 

1.281.262/791.412 triệu đồng, bằng 120,4% DTTP và 115,03% dự toán HĐND 

huyện (đã loại trừ chi tạo nguồn CCTL, chi chuyển nguồn, chi chuyển giao); trong 

đó, chi cân đối ngân sách 1.045.883 triệu đồng, bằng 120,04% DTTP và 115,03% 

                                           
[16] Trong đó: nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ là 395 triệu đồng, kinh phí đối ứng của các cơ sở là 549,039 

triệu đồng. 
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dự toán HĐND huyện. Đánh giá phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định 

ngân sách 2017 – 2021; đề xuất phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi trong thời kỳ 

ổn định ngân sách mới 2021-2025. Ban hành văn bản gửi trực tiếp các doanh 

nghiệp nợ đọng thuế, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. 

Tổng hợp quyết toán kinh phí bầu cử trình Sở Tài chính thành phố phê duyệt. Xây 

dựng phương án, kịch bản đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống 

dịch COVID-19; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện các 

chế độ chính sách cũng như đảm bảo các nhiệm vụ chi thường xuyên trong công 

tác phòng chống dịch. Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020. 

* Tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 

07-NQ/TU ngày 07/7/2021 về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Trên cơ sở đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/TU của 

Ban Thường vụ Thành ủy, UBND huyện đã tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ 

Thành ủy ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07/7/2021 về xây dựng và phát 

triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Nghị 

quyết số 07-NQ/TU, trong đó tập trung đề xuất các nhiệm vụ giao cho các Sở, Ban, 

ngành thành phố chủ trì thực hiện và đề xuất các cơ chế chính sách tạo thuận lợi 

cho Hòa Vang phát triển. Tham mưu xây dựng Chương trình hành động triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 

08-CTr/TU ngày 23/4/2021 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XXII Đảng bộ thành phố.  

Tham mưu đề xuất Thường trực HĐND thành phố cho chủ trương ban hành 

các cơ chế chính sách đặc thù phát triển huyện Hòa Vang trong đó tập trung 04 

nhóm cơ chế chính sách chính: (1) Các Nghị quyết HĐND thành phố ban hành 

chung của thành phố trong đó có huyện Hòa Vang; (2) Các Nghị quyết HĐND 

thành phố ban hành riêng cho huyện Hòa Vang hoặc sửa đổi các Nghị quyết hiện 

có trong đó có nội dung liên quan đến huyện Hòa Vang; (3) Các Nghị quyết đặc 

thù cho huyện Hòa Vang; (4) Trình Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến về Đề 

án.  

Ch  đạo các ngành của huyện chủ động phối hợp với các Sở ngành thành phố 

trong thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đảm bảo tiến độ xây dựng các 

cơ chế, chính sách. Phấu đấu trình thông qua kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 

2021 đối với 04 cơ chế, chính sách: (1) Nghị quyết Quy định về phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và tỷ lệ phần trăm (%) 

phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng; (2) Nghị 

quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn 

ngân sách thành phố phân cấp cho huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025; (3) Cơ 

chế chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2022-2025 huyện Hòa Vang; (4) Đề án thí điểm phát triển nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản kết hợp với khai thác du lịch, dịch vụ trên địa bàn 

huyện Hòa Vang. Đối với Chủ trương đầu tư 1-2 vùng nông nghiệp công nghệ cao 



 
 

8 

từ nguồn vốn đầu tư công đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi vốn chuẩn bị 

đầu tư trong năm 2022. 

6. Quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản, giải toả đền bù 

Triển khai gói thầu tư vấn “Xây dựng định hướng tổ chức không gian phát 

triển kinh tế - xã hội của thành phố trên địa bàn huyện Hòa Vang đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050” đảm bảo tiến độ theo quy định của UBND thành phố. 

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo Ch  thị số 17-

CT/HU của Huyện ủy, Ch  thị 21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Thành ủy. Xây 

dựng Kế hoạch “Nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý quy hoạch giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Hòa Vang”; dự thảo Đề án Quy hoạch phát 

triển huyện Hòa Vang trở thành đô thị có bản sắc riêng; ban hành Kế hoạch số 

133/KH-UBND ngày 05/7/2021 về triển khai thực hiện kế hoạch số 111/KH-

UBND ngày 10/6/2021 của UBND thành phố về triển khai Quyết định số 359/QĐ-

TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều ch nh quy hoạch 

chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn 

huyện Hòa Vang.  

Năm 2021, đã trình lấy ý kiến của Sở Xây dựng và các ngành liên quan về 

nhiệm vụ và quy hoạch của 47 đồ án; thực hiện thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và 

quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 của 30 đồ án trên địa bàn huyện theo quy 

định
[17]

; thực hiện bàn giao mốc giới, công bố quy hoạch 08 dự án trên địa bàn. Có 

ý kiến gửi UBND thành phố về chủ trương đầu tư của 12 dự án trên địa bàn 

huyện
[18]

; có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan đối với đề 

xuất của các nhà đầu tư về nghiên cứu của 04 dự án trên địa bàn huyện
[19]

. Tăng 

cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự, xây dựng trái phép; đã kiểm tra 

và cấp phép xây dựng 638 hồ sơ; thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản 212 hồ sơ, tiết 

kiệm ngân sách khoảng 1.274 triệu đồng; kiểm tra cung cấp thông tin quy hoạch 

cho 129 trường hợp; kiểm tra quản lý về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn 

                                           
[17] Gồm: Xây mới thay thế Khối nhà lớp học Trường THPT Ông Ích Khiêm;  Tuyến kênh thoát lũ nối từ Khu CNC đến 

đường ĐT 601; Khu TĐC Tân Ninh mở rộng giai đoạn 2; Khu TĐC phục vụ giải tỏa KCN Hòa Ninh; Biểu tượng khu II Hoà 

Vang; Công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐH2; Khu đô thị thương mại phục vụ Bến xe phía Bắc thành phố; Khu tái định cư 

phục vụ giải tỏa tuyến đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 2; Các khu đất tại Nghĩa trang Hòa Ninh - Giai đoạn 3; Tuyến ống nước 

thô Trạm bơm An Trạch; Sân tập lái ô tô; Kênh thoát lũ từ KCNC về kênh thoát nước Hòa Liên; Trường THCS Ông Ích Đường; 

Khu TĐC Trung tâm xã Hòa Bắc; Các lô đất thuộc Khu tái định cư Hoà Liên 5; Tuyến mương thoát nước và đường thuộc Nhà 

máy nước Hòa Liên; Khu đất thuộc Khu tái định cư Trung tâm xã Hòa Bắc; Tuyến ống nước thô từ Trạm bơm An Trạch về Nhà 

máy nước Cầu Đỏ; Công trình Cải tạo, nâng cấp đường ĐH2; Công an xã Hòa Tiến; Điều ch nh Cục bộ công 

trình Đập dâng thuộc các công trình phụ trợ Nhà máy nước Hòa Liên; Trung tâm y tế huyện Hòa Vang; Khu TĐC Hòa Khương 2 

phục vụ giải tỏa DA Tuyến đường vành đai phía Tây; Trung VHTT xã Hòa Khương; Trung VHTT xã Hòa Tiến; Mở rộng 

Trường MN Hoà Sơn; Mở rộng Trường THsố 2 Hoà Sơn; Mở rộng Trường THCS Ông Ích Đường; Tuyến thoát nước chính từ hạ 

lưu tuyến kênh thoát nước Khu CNC Đà Nẵng về tuyến kênh thoát lũ xã Hòa Liên; Điều ch nh mở rộng quy hoạch chi tiết dự án 

Nhà máy nước Hòa Liên (Phục vụ thu hồi đất giải tỏa 01 hộ dân). 
[18] Gồm: Khu phức hợp bến xe phía Bắc thành phố; Dự án Khu đô thị thương mại phục vụ bến xe phía Bắc thành phố; 

Phương án đầu tư tuyến đường nối từ đường Vành đai phía Tây đến Quốc lộ 14G; Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng 

Trung tâm dịch vụ Logicstics tại huyện Hòa Vang của Công ty CP Cảng Đà Nẵng; Kè chống sạt lở trên địa bàn huyện Hòa Vang; Dự 

án Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ công trình, nhà ở, quy hoạch, cây xanh, điện chiếu sáng, cấp thoát nước thuộc Đề án Xây 

dựng thành phố thông minh; Showroom ôtô Dana Ford; Tuyến đường Vành đai phía Tây (đoạn qua Khu công nghệ thông tin tập 

trung); Khu TĐC phục vụ giải tỏa KCN Hòa Ninh; Khu TĐC Tân Ninh mở rộng giai đoạn 2; Trụ sở Công an xã Hòa Tiến và xã 

Hòa Phước. 
[19] Gồm: Khu đô thị sinh thái đổi mới và nghiên cứu sáng tạo với quy mô khoảng 2.235 ha thuộc các xã: Hòa Châu, Hòa 

Phước, Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Khương (Công ty Cổ phần Tập đoàn MIKGroup Việt Nam đề xuất); dự án Hệ sinh thái tổ hợp 

tại Hồ Đồng Xanh - Đồng nghệ với quy mô khoảng 665,41 ha (Công ty TNHH Đầu tư SSF đề xuất); Khu đô thị hành chính 

huyện Hòa Vang với quy mô khoảng 215,5 ha (Công ty TNHH Đầu tư SSF); Khu đô thị sinh thái tại xã Hòa Tiến với quy mô 

khoảng 650 ha (Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt). 
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với hơn 528 lượt, phát hiện và xử lý buộc tháo dỡ 26 trường hợp xây dựng trái 

phép
[20]

; xử lý phạt vi phạm hành chính 07 trường hợp trong lĩnh vực đầu tư xây 

dựng, đất đai, giao thông đường bộ và đường sắt với số tiền phạt 183,5 triệu 

đồng
[21]

. Tổ chức ra quân kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lấn 

chiếm v a hè, lòng lề đường tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn huyện
[22]

. 

Xây dựng và triển khai Đề án Thực hiện đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ 

theo hướng đô thị trên địa bàn huyện. Triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thi 

công các công trình và đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế 

hoạch vốn năm 2021; đến ngày 18/12/2021 Huyện đã giải ngân 316.097 triệu 

đồng/458.689 triệu đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 69% kế hoạch vốn đã 

phân bổ; phấn đấu đến ngày 31/01/2022 giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn được 

giao, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn theo quy định của Thành phố.  

Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt, là nhiệm vụ 

trọng tâm hàng đầu trong việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, huyện Hòa 

Vang đã tập trung, ch  đạo thực hiện quyết liệt công tác giải tỏa đền bù; đồng thời 

được sự quan tâm ch  đạo của Huyện ủy, phân công các đồng chí trong Ban Thường 

vụ Huyện ủy theo dõi công tác giải phóng mặt bằng tại 11 xã, kịp thời nắm bắt tiến 

độ và vướng mắc để ch  đạo giải quyết kịp thời. Vì vậy, công tác giải phóng mặt 

bằng trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là thực hiện 12 dự án 

trọng điểm trên địa bàn như: Đường Vành đai phía Tây thành phố, Khu TĐC phục 

vụ giải tỏa đường Vành đai phía Tây tại xã Hòa Khương, Khu TĐC phục vụ giải tỏa 

đường Vành đai phía Tây tại xã Hòa Phong, Khu TĐC phục vụ giải tỏa đường Vành 

đai phía Tây tại xã Hòa Phú, Tuyến đường ĐH2 (từ Hòa Nhơn đi Hòa Sơn), Khu 

TĐC phục vụ Đường ĐH2 mở rộng, Nâng cấp mở rộng Đường ĐT 601, Tuyến 

đường liên xã Hòa Phú – Hòa Ninh, Khu TĐC phục vụ Cụm Công nghiệp Hòa 

Nhơn, Cụm Công nghiệp Hòa Nhơn, Nhà mấy nước Hòa Liên và các công trình phụ 

trợ phục vụ nhà máy, Tuyến đường Vành đai phía Tây 2. Tính đến ngày 20/12/2021 

đã giải quyết bàn giao mặt bằng 2.273/3.724 hồ sơ và hoàn thành bàn giao mặt 

bằng 22 dự án
[23] 

(trong đó: 14 dự án theo Quyết định số 476/QĐ-UBND của 

UBND thành phố và 08 dự án nằm ngoài quyết định của UBND thành phố); giải 

ngân chi trả tính đến ngày 20/12/2021 đạt 488/479,937 tỷ đồng, đạt 102% KH vốn 

sau điều ch nh. 

7. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

                                           
[20] Hòa Sơn 02 trường hợp; Hòa Phong 02 trường hợp; Hòa Tiến 03 trường hợp; Hòa Châu 04 trường hợp; Hòa Bắc 02 

trường hợp; Hòa Nhơn 08 trường hợp; Hòa Ninh 04 trường hợp; Hòa Khương 01 trường hợp. 
[21] Phạt vi phạm hành chính: ông Nguyễn Công Anh tại thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn với với số tiền 6.000.000đ; bà Lê 

Thị Thanh Vân thôn Túy Loan, xã Hòa Phong với số tiền 2.500.000đ; bà Lê Thị Tình, xã Hòa Phước với số tiền 5.000.000 đồng; 

Doanh nghiệp Tư nhân Huỳnh Đức May thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn với số tiền 40.000.000 đồng; Công ty Cổ phần 

Phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng, thôn Hiền Phước, xã Hòa Liên (02 trường hợp) với số tiền xử phạt là: 80.000.000 

đồng; Công ty CP Trung Nam EMS, xã Hòa Liên với số tiền 50.000.000 đồng. 
[22] Tại các tuyến đường như: tuyến đường ĐT 601, ĐT 605, ĐT 602, Chợ Lệ Trạch, Phạm Hùng, đường Nguyễn Hồng Ánh, 

Quốc lộ 1A, chợ Miếu Bông, khu vực ven sông cầu Cẩm Lệ và Khu phố chợ Túy Loan, tuyến đường Quảng Xương, xã Hòa 

Phong, xã Hòa Nhơn, Hòa Khương, Hòa Sơn, Hòa Bắc. 

[23] Gồm dự án: Đường điện 500Kv Quảng Trạch – Dốc Sỏi; Nhà máy nước Hòa Liên; Khu phụ trợ phục vụ giải tỏa khu 

Công nghệ cao; Khu TĐC phục vụ đường Vành đai phía tây (xã Hòa Phong); Khu TĐC số 6- ĐT602; Khu TĐC phục vụ giải tỏa 

đường ĐH2 mở rộng; Mở rộng và Quần thể Khu Du lịch sinh thái Bà Nà- Suối Mơ; Khu TĐC Lệ Sơn 1; Trạm xử lý nước thải 

Liên Chiểu; Trụ sở Công An Hòa Bắc; Trụ sở Công An Hòa Liên; Kênh thoát nước và vệt cây xanh cách ly; Trạm quản lý và bảo 

vệ rừng Phú Túc; Khu TĐC Tà Lang; Tram biến áp 110Kv Hòa Phong; Kè sạt lở sông cu đê; Khu vực phòng thủ và thao trường 

huấn luyện của Lữ đoàn 74; Tuyến cáp treo số 5-6; Tuyến cáp treo số 7-8; Kho bộ công an; Khu phố chợ Lệ trạch; Nhà máy dăm 

gỗ đồng nai. 
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Công tác quản lý tài nguyên và môi trường tiếp tục được tăng cường
[24]

. Duy 

trì thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, tổ chức ra quân dọn vệ 

sinh môi trường hằng tuần. Tổ chức ra quân Tết trồng cây năm 2021, trồng mới 

1.550 cây xanh các loại. Đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Trạm 

trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện
[25]

. Xây dựng Đề án “Xây dựng 

Hòa Vang - Huyện Môi trường giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030”; Triển khai 

các dự án Mua sắm trang thiết bị thu gom rác; hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn 

thông thường và chất thải rắn nguy hại trong nông nghiệp; mô hình Mái nhà xanh – 

phân loại rác tài nguyên. Triển khai các bước thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 

Đề án “Di dời mộ xen lẫn trong khu dân cư trên địa bàn huyện Hòa Vang”. Tập 

trung xử lý các điểm nóng về môi trường
[26]

; thẩm định và xác nhận 17 hồ sơ kế 

hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; chuyển hồ sơ xử lý VPHC đối với Công ty 

CP Trung Sơn, hành vi không có hồ sơ ĐTM, mức phạt tiền 350 triệu đồng; xử 

phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp trong lĩnh vực môi trường với số tiền1,75 

triệu đồng. Ban hành 465 Quyết định giao đất đối với đất tái định cư; 475 GCN 

QSDĐ tái định cư; giải quyết 248 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; xử lý vi 

phạm 17 trường hợp trong lĩnh vực đất đai với số tiền xử phạt 513,532 triệu đồng. 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai giấy phép gia hạn, thủ tục 

đóng cửa mỏ cải tạo phục hồi môi trường; xử lý vi phạm 04 trường hợp lĩnh vực 

khai thác khoáng sản
[27]

. Tổ chức Đoàn kiểm tra truy quét khai thác vàng trái phép 

Khe Đương, xã Hòa Bắc; phối hợp với Bộ ch  huy Quân sự thành phố thực hiện đánh 

sập, phá hủy 30 hầm và 01 nhà kho khai thác vàng trái phép tại Tiểu khu 27, 29, 39. 

Trình UBND thành phố xin chủ trương lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 

2030; hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai năm 2020 trên địa bàn các xã; hoàn thiện 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện và triển khai đến các ngành, địa 

phương. 

8. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội 

Giáo dục - Đào tạo: Dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến 

hoạt động giáo dục trong năm học 2020-2021, tuy nhiên ngành Giáo dục đã có 

nhiều nỗ lực, chủ động ứng dụng CNTT, xây dựng phương án dạy và học trực 

tuyến vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo chương trình; nhờ vậy mà nhiệm vụ 

năm học 2020-2021 ở cả ba bậc học đã hoàn thành chương trình đảm bảo theo yêu 

cầu, mục tiêu đề ra. Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 đạt 

100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS là 2.116/2.131 học sinh, đạt tỷ lệ 99,3%. Kết 

quả học sinh tham gia các cuộc thi cấp huyện, cấp thành phố đạt nhiều thành tích 

                                           
[24] Triển khai xây dựng pano tuyên truyền trên địa bàn huyện. Ch  đạo các xã tổ chức 05 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường, 

phát quan cỏ dại, xóa rao vặt quảng cáo, xây dựng bồn hoa, xử lý các thiết bị dụng cụ chứa nước phòng chống dịch bệnh… thực 

hiện Phong trào Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp trên toàn địa bàn huyện. Phát huy hiệu quả trang thông tin Zalo Môi trường 

Xanh – Hòa Vang với sự tham gia nhiệt tình của 320 thành viên. 
[25] Tại ví trí lô đất giáp với đường ADB5 (Hòa Tiến - Hòa Phong), Trạm dừng đường cao tốc ĐN-QN và đường cao tốc ĐN-

QN theo Công văn số 899/UBND-TNMT ngày 11/5/2021. 
[26] Xử lý ô nhiễm môi trường trước Trường Tiểu học Lê Kim Lăng; xử lý ô nhiễm môi trường kênh mương Bồ Bản, xã Hòa 

Phong, xử lý cá chết tại hồ B2.2 xã Hòa Châu. Kiểm tra, xử lý phản ánh của Báo chí về: Hoạt động chăn nuôi trang trại ông Ông 

Văn Thông gây ô nhiễm môi trường; xưởng mây tre thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong; trang trại chăn nuôi heo Trung Sơn, xã 

Hòa Phú. 
[27] Gồm: Ông Nguyễn Văn Vinh (Hòa Nhơn); Ông Trương Nhật Hoàng (Hòa Sơn); Ông Phan Đăng Khoa (Hòa Phong) và 

ông Nguyễn Trung (Hòa Liên). 
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cao
[28]

. Xây dựng Đề án phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 

2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Mạng lưới trường lớp ở các bậc học tiếp tục 

được ổn định, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho công tác giáo dục và đào 

đạo được đầu tư
[29]

. Về triển khai năm học mới 2021-2022, UBND huyện đã triển 

khai ch  đạo ngành giáo dục tổ chức dạy và học trực tuyến đảm bảo các nội dung 

theo quy định với 97,13% học sinh phổ thông toàn huyện tham gia
[30]

. Ch  đạo 

triển khai dạy học trực tiếp tại các trường Tiểu học, THCS xã Hòa Bắc trong điều 

kiện dịch, đảm bảo. Thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; ngành 

Giáo dục huyện đã tích cực tranh thủ các nguồn vận động từ các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân và đã tiến hành hỗ trợ các thiết bị công nghệ cho các học sinh thuộc huyện 

chưa có điều kiện tham gia học tập trực tuyến; tính đến thời điểm này đã có 

965/1478 học sinh đã được hỗ trợ với tổng kinh phí lên đến 985,7 triệu đồng. 

Y tế, Dân số-KHHGĐ: Tập trung ch  đạo quyết liệt công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 bám sát theo hướng dẫn, ch  đạo của các ngành cấp trên. 

Duy trì, thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã, giải quyết kịp thời nhu cầu khám chữa 

bệnh của người dân
[31]

. Tăng cường công tác quản lý hành nghề Y - dược tư nhân 

trên địa bàn
[32]

. Công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh được duy trì 

đồng bộ từ huyện đến xã; đã phát hiện, xử lý 62 ca bệnh Tay Chân Miệng, 48 ca 

Sốt xuất huyết, 08 ổ dịch nhỏ Sốt xuất huyết, 187 ca bệnh Thủy đậu
 [33]

. Tiếp tục 

vận động tham gia BHYT tự nguyện, đến nay tỷ lệ bao phủ y tế toàn huyện đạt 

98%. Triển khai chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe/kế hoạch hóa gia đình năm 2021, tỷ lệ sinh con thứ 3+ trở lên giảm 0,32% so 

với cùng kỳ năm 2020. 

An toàn thực phẩm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vệ 

sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện
[34]

; đặc biệt tập trung kiểm tra, giám sát 

ATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước, trong và sau Tết 

nguyên đán; triển khai kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành 

                                           
[28] Đối với học sinh: Thi cấp thành phố có 198 học sinh giỏi ( tăng 04 giải ); thi cấp huyện: có 35 giải tin học trẻ, 124 giải 

học sinh giỏi lớp 8, 16 giải sáng tạo khoa học kỹ thuật, 209 giải thể thao học sinh. 

Đối với giáo viên: Thi cấp thành phố có 37 giáo viên tiểu học đạt giải giáo viên giỏi và 15 giáo viên THCS đạt giải GVCN 

giỏi; có 120/201 sản phẩm dự thi thiết kế bài giảng điện tử E-learningđạt giải Thành phố, cụ thể 14 giải nhất, 30 giải nhì, 45 giải 

ba và 40 giải khuyến khích. Kết quả thi cấp huyện có 46 giáo viên tiểu học đạt giải giáo viên CNG giỏi, 119 giáo viên tiểu học 

đạt giải giáo viên giỏi và 97 giáo viên THCS đạt giải GV giỏi. 
[29]Có 43/45trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 95.6%; 19/19 trường đạt tiêu chí trường học xanh, có 14/19 trường Tiểu 

học và 9/11 trường THCS đạt thư viện tiên tiến, có 52/82 phòng học bộ môn đạt chuẩn.  
30 Bậc TH có 13715/14325 học sinh tham gia học trực tuyến đạt 95.74%. Bậc THCS có 8734/8866 học sinh tham gia học trực 

tuyến đạt 98.51%. 
[31] Tổng số lượt khám bệnh tính đến nay là 132.395  lượt người, trong đó BV Đa khoa Hòa Vang 54.296 lượt, trạm y tế xã 71.865 

lượt, phòng khám bệnh Y học cổ truyền tư nhân có 1.32 lượt, Tuệ Tĩnh đường Thiên Bảo có 3.176 lượt, nhà Điều dưỡng tình 

thương Suối Hoa có 1.625 lượt và thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh từ thiện tại UBND xã Hòa Phong có 105 người. Công 

tác thường trực cấp cứu tại Bệnh viện và Trạm Y tế 11 xã được duy trì đảm bảo tốt theo quy chế thường trực cấp cứu 24/24h;  
[32] Hiện nay trên địa bàn huyện có 132 cơ sở hành nghề Y - dược tư nhân, trong đó: 40 cơ sở hành nghề y, 92 cơ sở hành 

nghề dược. Trong năm đã kiểm tra 110 cơ sở, không có cơ sở bị vi phạm. 
[33]  So với cùng kỳ năm 2020: Bệnh Tay - Chân - Miệng giảm 48 ca, Sốt xuất huyết giảm 154 ca, giảm 20 ổ dịch nhỏ. Tất cả 

các ca bệnh và ổ dịch đều được kiểm tra giám sát, theo dõi và xử lý đúng quy định. Không có trường hợp nào tử vong do mắc các  

dịch bệnh truyền nhiễm.  
[34]  Xây dựng và ban  hành các văn bản để ch  đạo triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 09/4/2021 về triển 

khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 13/4/2021về triển khai kiểm tra liên 

ngành An toàn thực phẩm trong “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2021; Quyết định 

số 1230/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì An toàn thực 

phẩm” trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2021; Công văn số 685/UBND-YT ngày 13/4/2021 về việc tuyên truyền thông điệp 

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021” và tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 

2021, ....  
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động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; kết quả kiểm tra được 249 cơ sở kinh 

doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho các 

khu cách ly, kết quả các cơ sở đều đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểm tra cấp giấy 

chứng nhận cho 25 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống đủ điều kiện vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Đã xây dựng chợ Miếu Bông đạt chợ ATTP, hiện đang lập 

hồ sơ đề nghị thành phố công nhận chợ Túy Loan đạt chợ ATTP năm 2021. Ch  

đạo UBND 11 xã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện kiểm tra, xử lý 

việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn 

thực phẩm tại các căng tin trường học, cửa hàng tạp hóa, điểm bán hàng rong trước 

khu vực xung quanh các trường học, kết quả kiểm tra được 86 cơ sở. Trong đó 27 

cơ sở kinh doanh hàng hóa, sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tiêu hủy tại 

chỗ 22 sản phẩm, tịch thu 38 sản phẩm.  

Lao động, Thương binh và Xã hội: Tiếp tục duy trì triển khai thực hiện tốt 

Chương trình “4 an”, “5 không”, “3 có” của Thành phố. Thực hiện tốt chính sách 

đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giải quyết đúng và đầy đủ các chế độ đối với 

người có công, gia đình chính sách, các đối tượng xã hội. Hoàn thành xây mới 39 

nhà, sửa chữa 97 nhà gia đình chính sách
[35]

, kinh phí thực hiện 4,66 tỷ đồng. Thực 

hiện tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân trước, trong và sau Tết, tiếp nhận 

38.830 suất quà, với kinh phí hơn 19,7 tỷ đồng
[36]

, đã phân bổ và hỗ trợ kịp thời 

cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ xã hội… đảm bảo nhân dân vui Xuân 

đón Tết. Quan tâm chăm sóc người có công với cách mạng tại huyện Quảng 

Xương và các địa bàn khác đã từng chiến đấu, hi sinh trên địa bàn huyện. Tổ chức 

phiên chợ việc làm tại huyện, tạo thuận lợi cho người lao động tiếp cận việc làm 

phù hợp, thông qua đó đã kết nối, tiếp nhận giải quyết việc làm cho 305 người lao 

động trên địa bàn huyện có nhu cầu về việc làm, vay vốn, học nghề
[37]

. Phối hợp 

triển khai thực hiện tốt các dự án Phi Chính phủ, nhất là tổ chức COV trong việc 

trợ giúp các đối tượng yếu thế như khuyết tật, trẻ em nghèo, hộ nghèo… qua đó tạo 

thêm nguồn lực và cơ hội cho các đối tượng được vươn lên trong cuộc sống, hòa 

nhập cộng đồng. Triển khai các kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em, bình 

đẳng giới năm 2021. Triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

trực tiếp của dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ và Kế hoạch 135/KH-UBND của UBND thành phố. Đến nay đã hoàn 

thành việc chi trả cho đối tượng đặc thù của Thành phố là 12.383 người, kinh phí 

thực hiện 12,46 tỷ đồng; đã tiếp nhận, đề nghị Thành phố giải quyết 1.661 trường 

hợp, kinh phí thực hiện 4,786 tỷ đồng; đối với các chính sách hỗ trợ riêng của 

Thành phố là 10.722 trường hợp, kinh phí thực hiện 7,676 tỷ đồng. Thực hiện Ch  

thị 05/CT-UBND và Quyết định 2788/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, 

                                           
[35]  Đạt 97,14% KH ((Kế hoạch xây mới, sửa chữa là 140 nhà; trong đó: xây mới 40 nhà, sửa chữa 100 nhà). Giảm so với kế 

hoạch 04 nhà; lý do là các hộ sau khi khảo sát đủ điều kiện hỗ trợ, tuy nhiên quá trình triển khai, hộ gia đình gặp lý do bất khả 

kháng nên xin hoãn hỗ trợ. 
[36] Trong đó: Quà của Chủ tịch nước tặng 4.605 xuất quà cho các đối tượng người có công cách mạng với tổng 

kinh phí 1.523.100.000 đồng. Quà của thành phố tặng 20.040 xuất quà cho các đối tượng trên địa bàn, với tổng kinh 

phí 11.170.950.000 đồng. Quà của huyện tặng 556 xuất quà cho các đối tượng với kinh phí 279.500.000 đồng. Quà vận 

động từ các đơn vị, cá nhân tặng 7.690 xuất quà cho các đối tượng chính sách và xã hội trên địa bàn huyện, với tổng 

kinh phí 4.052.488.000 đồng. UBND các xã tiếp nhận trực tiếp 5.933 xuất quà, kinh phí 2.728.000.000 đồng. 
[37] Tham gia phiên chợ việc làm có 41 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tổ chức tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn các ứng viên 

trực tiếp ngay tại ngày hội; hỗ trợ cho vay vốn kinh doanh, đăng ký nhu cầu đào tạo dạy nghề; thông qua Ngày hội việc làm đã 

kết nối, tiếp nhận giải quyết việc làm cho 305 người lao động trên địa bàn huyện có nhu cầu về việc làm, vay vốn, học nghề 

(trong đó có 105 lao động được tiếp nhận trực tiếp tại ngày hội và 200 lao động đăng ký dự tuyển đi lao động tại Hàn Quốc). 
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UBND huyện thực hiện tiếp nhận, phân phối lương thực, nhu yếu phẩm cho người 

dân trên địa bàn; đến nay đã có 68.064 lượt đối tượng (hộ) được nhận các chính 

sách hỗ trợ, kinh phí ước thực hiện gần 19,9 tỷ đồng. Ngoài ra, thông qua kênh mặt 

trận và các đoàn thể huyện đã vận động hỗ trợ tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm với 

kinh phí gần 900 triệu đồng. 

Văn hóa - Thông tin, Thể dục thể thao: Việc bảo tồn, phát huy giá trị các di 

tích được chú trọng
[38]

. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn 

hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn huyện năm 2021, Kế hoạch bảo tồn và phát 

triển văn hóa cộng đồng người Cơ tu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.  Xây 

dựng Đề án phát triển đời sống VH huyện Hòa Vang đến năm 2025 và những năm 

tiếp theo, Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể bài chòi trên 

địa bàn huyện Hòa Vang đến năm 2025”. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn và 

sự kiện chính trị - xã hội trong năm 2021; nhất là tập trung tuyên truyền, trang trí 

cổ động trực quan Mừng Đảng - Đón Xuân, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phòng, chống dịch COVID-19
[39]

. 

Bảo trì, vận hành hệ thống thiết bị phục vụ khai báo y tế online tại 10 chốt kiểm 

soát dịch trên địa bàn huyện. Đề xuất thành phố đặt, đổi tên đường năm 2021 trên 

địa bàn huyện. Tổ chức Hội thi Tiếng hát người Hòa Vang, tiếng hát Hoa phượng 

đỏ trên sóng truyền thanh; xây dựng tuyển tập ký nhạc và in đĩa CD 33 ca khúc 

viết về Hòa Vang, xây dựng 06 kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền dịch covid 19 và 

phát trên sóng truyền thanh
[40]

; Xây dựng chuyên mục và cầu truyền thanh trực tiếp 

ngày Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Đại biểu Quốc hội khóa XV. 

Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản ch  đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao các cấp. Tổ chức các giải thể thao theo kế hoạch: Giải Cờ tướng, cờ vua, Hội 

thi đồng diễn võ cổ truyền cho 2 khối tiểu học và THCS, giải bóng đá CNVC-TH, 

Tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao CNVC-LĐ. Tham gia các hoạt động văn hóa 

thể thao do thành phố tổ chức. 

9. Lĩnh vực nội chính 

Tập trung tham mưu, ch  đạo cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp. Kết quả bầu cử đại biểu 

HĐND huyện, số lượng người trúng cử là 33 người/34 đại biểu được bầu, chiếm tỷ 

lệ 97,06%; cơ cấu người trúng cử đại biểu HĐND huyện cơ bản đảm bảo Nghị quyết 

Trường trực HĐND huyện đề ra
[41]

. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã, số lượng 

                                           
[38] Rà soát, thống kê và giải pháp bảo tồn các di tích văn hóa – lịch sử trên địa bàn huyện; Hướng dẫn nội dung ghi trên Bia 

tưởng niệm chiến tích đèo Đại La – Hòa Sơn; Rà soát báo cáo việc xây dựng các bia tưởng niệm và trùng tu, xây mới các di tích 

văn hóa lịch sử từ năm 2015 đến nay trên địa bàn huyện Hòa Vang; Tham mưu UBND huyện văn bản xin ý kiến Ban Tuyên giáo 

Thành ủy về nội dung Bia di tích Bàu Năng – xã Hòa Khương; Tham mưu văn bản về việc xếp hạng di tích lịch sử đình Hương 

Lam – xã Hòa Khương; cung cấp các thông tin lý lịch di tích đồi Trung Sơn, xã Hòa Liên thuộc hồ sơ khoa học trình xếp hạng di 

tích...  
[39] Tuyên truyền cổ động trực quan Tết Nguên đán với số lượng: 12 cụm pano, 30 pano lớn, 1.520 pano vừa và nhỏ, 229 băng 

rôn, 1.698 phướn, 752 nheo, hơn 5.000 cờ hồng kỳ. Tuyên truyền cuộc bầu cử với số lượng: 6.180 cờ và phướn, 460 cờ nheo, 

376 băng rôn được trang trí tại các điểm bầu cử và các tuyến đường, 1.281 Pano lớn và nhỏ được lắp đặt, 228 tin bài tuyên truyền 

bầu cử trên địa bàn huyện. 
[40]với các câu chuyện “Thằng tư thông rồi”, “Tình làng nghĩa xóm”, “Chữ K thứ 6”, “Khúc dân ca trên đường chống 

dịch”……. 
[41]. Riêng cơ cấu dân tộc không đạt: khuyết 01 đại biểu dân tộc; cụ thể tại đơn vị bầu cử số 5 gồm xã Hòa Khương và xã Hòa 

Phú, ứng cử viên Trần Thị Một (dân tộc Cơ tu) không trúng cử với số phiếu bầu tỷ lệ dưới 50% so với tổng số phiếu bầu hợp lệ 

(6.793 phiếu/14.360 phiếu hợp lệ); 01 đại biểu từ trần. 
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người trúng cử là 305/308 đại biểu được bầu, chiếm tỷ lệ 99,03%; trong đó có 02 xã 

không bầu đủ số lượng đại biểu, gồm xã Hòa Liên có 27 người trúng cử/29 đại biểu 

được bầu; xã Hòa Phú có 24 người trúng cử/25 đại biểu được bầu.  

Đầu năm đã tổ chức Lễ đón nhận Quyết định điều ch nh phân loại đơn vị 

hành chính huyện Hòa Vang từ loại II lên loại I
[42]

. Rà soát sơ bộ các tiêu chí thành 

lập thị xã Hòa vang để báo cáo UBND Thành phố xin chủ trương của Bộ Nội vụ. 

Củng cố, đầu tư nâng cấp các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã; tiếp tục 

vận hành tốt hệ thống huyện, xã điện tử; mở rộng thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3,4 thêm một số lĩnh vực. Hướng dẫn triển khai thực hiện đánh giá công 

chức trên phần mềm. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính 

qua đường bưu chính công ích. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 

và kế hoạch kiểm tra CCHC tại 11 xã thuộc huyện. Tổ chức xét tuyển viên chức 

của Ban Giải phóng mặt bằng, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao và Đội 

Kiểm tra Quy tắc đô thị huyện. Thực hiện bổ nhiệm 14 trường hợp
[43]

, thực hiện 

quy trình bổ nhiệm lại 29 trường hợp và kéo dài thời gian bổ nhiệm lại 02 trường 

hợp lãnh đạo quản lý
[44]

; thực hiện kỷ luật 04 trường hợp
[45]

. Ban hành kế hoạch, 

thu nhận hồ sơ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng các trường thuộc huyện; thực 

hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 18 nhân viên kế toán các trường. Hoàn 

thành xây dựng Đề án Vị trí việc của UBND huyện và đã được UBND thành phố 

phê duyệt tại Quyết định số 3349/QĐ-UBND ngày 26/10/2021. Công tác tôn giáo, 

dân tộc được quan tâm ch  đạo thường xuyên, kịp thời xử lý những vấn đề nổi lên. 

Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm thực hiện kịp thời, tạo động lực trong 

thực hiện nhiệm vụ
[46]

. 

Thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư đúng quy định, UBND huyện 

đã tiếp 459 lượt công dân
[47]

; tiếp nhận 477 đơn
[48]

, đã giải quyết được 390/432 đơn 

thuộc thẩm quyền (còn lại 42 đơn đang giải quyết). Công tác thanh tra, kiểm tra 

thực hiện nghiêm túc; tiến hành thanh tra hoạt động quản lý tài chính ngân sách tại 

03 đơn vị; thành lập tổ liên ngành rà soát đất ở khu dân cư; rà soát việc thực hiện 

kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra của kiểm toán nhà nước, Sở ban ngành 

Thành phố từ năm 2016 đến nay. Triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN theo kế 

hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2020; kế hoạch PCTN giai đoạn 2021-2025; 

kế hoạch triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ 

                                           
[42] Theo Quyết định số 111/QĐ-BNV ngày 08/02/2021 của Bộ Nội vụ về việc điều ch nh phân loại đơn vị hành chính huyện 

Hòa Vang thuộc thành phố Đà Nẵng. 
[43]  Tiếp nhận bổ nhiệm 07 trường hợp: Chánh Thanh tra; Trưởng phòng KT-HT; Trưởng Phòng TNMT; Phó Trưởng phòng: 

Nội vụ, VHTT, KTHT, Y tế. Điều động bổ nhiệm 02: Trưởng phòng Nội vụ, Phó chánh Thanh tra huyện. Bổ nhiệm mới 05:  Phó 

trưởng phòng KTHT, Đội phó Đội KT QTĐT; Phó GĐ BGPMB, HT THCS Nguyễn Viết Xuân và PHT THCS Nguyễn Phú 

Hường sau thi tuyển. 
[44] Gồm: Khối huyện 04: TP Nội vụ, TP TNMT, 01 phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; PTP Giáo dục và Đào tạo. Sự 

nghiệp giáo dục 27 trường hợp: 25 trường hợp và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 02 trường hợp đến thời gian ngh  hưu. 
[45] Gồm: Cảnh cáo: 01 Nguyễn Đăng Dự; Khiển trách: 03 (sinh con thứ 3: Trương Phạm Hoàng Thư - NN&PTNT,  Nguyễn 

Xuân Lý –TNMT, Mai Quang Trung – TT VHTT và TT; đồng thời đã hướng dẫn Ban quản lý các chợ hoàn thành kiểm điểm các 

cá nhân liên quan theo quy định; Phối hợp Thanh tra huyện, Phòng GDDT hướng dẫn quy trình xử lý kỷ luật giáo viên trường 

tiểu học số 1 Hòa Châu. 
[46]  Năm 2021: Xét trình khen thưởng cấp Nhà nước: 01 Huân chương Lao động hạng Ba; 01Huân chương Lao động hạng 

Nhất. Khen thưởng 407 tập thể và 352 cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời lập thủ tục trình thành phố khen thưởng 10 cờ thi 

đua xuất sắc, 21 bằng khen tập thể, 77 bằng khen cá nhân và 17 tập thể lao động xuất sắc đã có thành tích xuất sắc. Phát động 

phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua thực hiện Chủ đề năm “Quy hoạch, Khôi phục phát triển kinh tế”… 
[47]  Trong đó: tiếp dân thường xuyên 135 lượt; Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ: 09 lượt  (trong đó có 02 lượt là đoàn 

đông người: 02 lượt/10 người); lãnh đạo UBND huyện tiếp dân các dự án 315 lượt. 
[48]  Trong đó: Khiếu nại 17 đơn; tố cáo 14 đơn; tranh chấp 05 đơn; kiến nghị 441 đơn . 
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Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý 

các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ
[49]

. Thực hiện tốt công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật, hộ tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý. Ban hành quyết định công 

nhận 11/11 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

Về Quốc phòng, an ninh: Hoàn thành công tác giao quân năm 2021 đủ ch  tiêu, 

đạt chất lượng và an toàn
[50]

. Duy trì nghiêm công tác SSCĐ, xây dựng LL DQTV 

đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, quản lý LL DBĐV chặt chẽ. Ch  đạo tổ chức 

Diễn tập Chiến đấu phòng thủ cho 4 xã (Hòa Phước; Hòa Châu; Hòa Tiến; Hòa 

Khương) thành công tốt đẹp và an toàn. Công tác quốc phòng an ninh được giữ 

vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Đẩy mạnh công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm, ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tuyệt 

đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong năm, xảy ra 

30 vụ phạm pháp hình sự
[51]

 (giảm 06 vụ so với năm 2020), làm bị thương 06 

người, thiệt hại tài sản khoảng 178,9 triệu đồng; đã điều tra, làm rõ 29/30 vụ phạm 

pháp hình sự (tỷ lệ 96,67%), bắt, xử lý 46 đối tượng, thu hồi tài sản khoảng 174 

triệu đồng. Phát hiện 26 vụ, 32 đối tượng phạm tội về ma túy
[52] 

(tăng 07 vụ, 06 đối 

tượng so với năm 2020). Kiểm tra, phát hiện 209 đối tượng sử dụng trái phép chất 

ma túy
[53]

 (tăng 11 đối tượng so với năm 2020). Tai nạn giao thông đường bộ xảy 

ra 18 vụ, làm 07 người chết, 15 người bị thương (giảm 08 vụ, 05 người chết, 01 

người bị thương so với năm 2020). Kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 1.883 

trường hợp vi phạm an toàn giao thông (giảm 1.500 trường hợp so với năm 2020), 

đã xử phạt vi phạm hành chính 1.645 trường hợp, phạt tiền 2,26 tỷ đồng (giảm 3.429 

trường hợp, 2,37 tỷ đồng so với năm 2020). Xảy ra 08 vụ cháy, làm 01 người chết, 

01 người bị thương, thiệt hại khoảng 2,54 tỷ đồng
[54]

 (giảm 03 vụ so với năm 2020), 

nguyên nhân chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện, vi phạm các quy định về PCCC, 

bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nhiệt, đốt cỏ, rác không kiểm soát làm cháy lan dẫn 

đến cháy rừng... Xảy ra 01 vụ nổ đầu đạn, làm 01 người chết (tăng 01 vụ so với 

năm 2020). Tiếp tục triển khai phối hợp kiểm soát tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự 

theo Quyết định 8394, qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết tốt vụ 

việc vi phạm về an ninh trật tự, đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm soát 

phòng, chống dịch trên địa bàn
[55]

.  

                                           
[49]  Triển khai Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo kế hoạch đến nay trên địa bàn huyện đã thực hiện triển khai toàn bộ cho đố i 

tượng những người kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn 

huyện với 77 cơ quan, đơn vị với 665 người có nghĩa vụ tham gia kê khai.  
[50]  Đạt 100% ch  tiêu giao quân năm 2021, tổng 225 quân (quân sự 179 quân, công an 46 quân). 
[51] Trộm cắp tài sản: 14 vụ (-10); Cướp tài sản: 01 vụ (-01); Cướp giật tài sản: 02 vụ (+02); Cố ý gây thương tích: 05 vụ 

(+01); Hiếp dâm với người dưới 16 tuổi: 02 vụ (+02); Chống người thi hành công vụ: 04 vụ (+04); Chứa mại dâm: 01 vụ (+01); 

Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc: 01 (+01). 
[52] 16 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 19 đối tượng; 10 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 13 đối tượng. 
[53] Hòa Liên: 34; Hòa Sơn: 20; Hòa Phong: 18; Hòa Tiến: 17; Hòa Ninh: 16; Hòa Phước: 14; Hòa Châu: 13; Hòa Nhơn: 08; 

Hòa Khương: 08; Hòa Bắc: 04; Hòa Phú: 02; ngoài địa phương: 55. 
[54] 04 vụ cháy rừng keo lá tràm, làm 01 người chết, 01 người bị thương; 02 vụ cháy cơ sở sản xuất, kinh doanh; 02 vụ cháy 

phương tiện giao thông. 
[55] Các xã đã triển khai 7.260 lượt tuần tra với 44.010 lượt người tham gia (Công an: 13.830 lượt người, Dân quân: 14.656 

lượt người, Dân phòng: 15.480 lượt người; Kiểm lâm: 44). Kết quả: Tham gia bắt 10 vụ/17 đối tượng trộm cắp tài sản; phát hiện, 

bắt giữ 03 vụ 13 đối tượng đánh bạc trái phép; giải tán 45 trường hợp đánh bạc nhỏ lẻ; phát hiện 46 đối tượng sử dụng trái phép 

chất ma túy; phối hợp bắt 04 vụ/06 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm về cư trú , 04 

đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; bắt giữ 02 đối tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, 02 vụ/07 đối tượng dùng xung 

điện châm chích cá trái phép; đẩy đuổi 08 nhóm có dấu hiệu chuẩn bị đua xe trái phép; phối hợp tham gia chữa cháy 03 vụ; giải  
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IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh 

hưởng của dịch bệnh COVID-19, cùng với việc thực hiện chính sách tinh giản biên 

chế theo Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng biên chế, CBCC của huyện ít 

nhưng UBND huyện đã tập trung ch  đạo, điều hành, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của 

tất cả CBCC,VC; được sự quan tâm lãnh đạo, ch  đạo của Thành phố, Huyện ủy, 

HĐND huyện, sự phối hợp của UBMTTQVN và các Hội đoàn thể, sự nỗ lực, phấn 

đấu, quyết tâm của tất cả các cấp, ngành, địa phương và nhân dân toàn huyện, việc 

triển khai thực hiện kế hoạch KT-XH, QP-AN trong năm 2021 đạt được một số kết 

quả tích cực. Tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Huyện Hòa Vang 

được công nhận là đơn vị hành chính từ loại II lên loại I. Triển khai thực hiện 

quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo ch  đạo của các ngành 

cấp trên, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, 

cung ứng hàng hóa cho người dân; tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện cơ 

bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt đã trở lại trạng 

thái bình thường mới theo tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch 

bệnh”. Trong điều kiện dịch bệnh, nhưng đã điều hành thực hiện tốt công tác thu 

ngân sách, dự kiến thu ngân sách năm 2021 đạt và vượt 20% so với dự toán thành 

phố giao. Các nhiệm vụ chủ đề năm 2021 “Năm quy hoạch, khôi phục phát triển 

kinh tế” được tập trung triển khai thực hiện. Tham mưu BTV Thành ủy ban hành 

Nghị quyết 07-NQ/TU về xây dựng và phát triển Hòa Vang đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; chủ động tham mưu, phối hợp với các Sở ngành Thành phố 

trình thông qua kỳ họp HĐND thành phố cuối năm đối với 04 cơ chế, chính sách 

đặc thù để phát triển huyện Hòa Vang
[56]

. Tập trung đẩy mạnh sản xuất nông 

nghiệp, đặc biệt là duy trì sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 200 ha tại các xã, các 

mô hình rau ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả kinh tế, doanh thu của các vùng 

chuyên canh hoa Tết tăng; điều hành trên lĩnh vực nông nghiệp sản xuất hiệu quả, 

được mùa nhất so từ trước đến nay. Đẩy mạnh đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng, 

thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. Quyết liệt tập trung giải quyết các vướng mắc 

giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là 12 dự án trọng điểm trên 

địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt. Trong tình hình dịch bệnh 

COVID-19, nhưng vẫn đảm bảo tốt an sinh xã hội, có nhiều nỗ lực, linh động, sáng 

tạo để thực hiện tốt các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, như: đẩy mạnh ứng 

dụng CNTT trong giáo dục, triển khai có hiệu quả dạy học trực tuyến, đồng thời tổ 

                                                                                                                                        
quyết 14 vụ/34 đối tượng gây rối trật tự công cộng, 04 vụ bạo lực gia đình; ngăn chặn, xử lý 01 nhóm thanh niên chuẩn bị hung 

khí nhằm mục đích gây thương tích cho người khác; giải tán 17 nhóm thanh niên chuẩn bị đánh nhau, 315 trường hợp người dân 

tụ tập đêm khuya; nhắc nhở 1.907 trường hợp người dân để tài sản sơ hở; tạm giữ 06 xe máy vô chủ và trả cho chủ sở hữu, nhặt 

được 01 ví, tiền và giấy tờ tùy thân, xác minh trả lại cho chủ sở hữu. Thực hiện tốt công tác tuần tra đảm bảo an toàn Cuộc bầu 

cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, phối hợp tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát phòng, chống dịch, nhắc nhở hơn 449 trường hợp người dân không chấp hành nghiêm các quy định về phòng 

chống dịch COVID-19;... 
[56] Gồm: (1) Nghị quyết Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp 

chính quyền của thành phố Đà Nẵng; (2) Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn 

ngân sách thành phố phân cấp cho huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025; (3) Cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 huyện Hòa Vang; (4) Đề án thí điểm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản kết hợp với khai thác du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đối với Chủ trương đầu tư 1-2 vùng nông 

nghiệp công nghệ cao từ nguồn vốn đầu tư công đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi vốn chuẩn bị đầu tư trong năm 2022. 
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chức dạy học trực tiếp cho 02 trường Tiểu học và THCS tại xã Hòa Bắc; tổ chức Hội 

thi Tiếng hát người Hòa Vang, tiếng hát Hoa phượng đỏ trên sóng truyền thanh; 

làm đĩa CD các ca khúc viết về Hòa Vang, xây dựng các kịch bản tiểu phẩm tuyên 

truyền phát trên sóng truyền thanh góp phần nâng cao ý thức của người dân trong 

công tác phòng chống dịch. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương, trật tự an 

toàn xã hội đảm bảo, ổn định; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; hoàn thành 

diễn tập Chiến đấu phòng thủ cho 4 xã Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa 

Khương và hoàn thành 100% ch  tiêu giao quân năm 2021. 

Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp 

đã có những tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

và đời sống nhân dân. Một số ch  tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch tiến độ đề 

ra, nhất là các hoạt động trên lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ. Thu ngân sách 

tăng so với cùng kỳ, nhưng nguồn thu chưa thật sự bền vững, chủ yếu tăng do số 

thu được gia hạn của năm trước chuyển sang và từ hoạt động bất động sản. Thực 

hiện chủ đề năm 2021 chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Việc đầu tư xây 

dựng một số công trình còn vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng 

mặt bằng. Trên địa bàn một số địa phương vẫn còn tình trạng xây dựng trái phép. 

Tội phạm ma túy, tai nạn giao thông đường bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Một vài 

ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ còn chậm trễ chưa đảm bảo tiến độ 

theo yêu cầu
[57]

. 

 

Phần II 

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QP-AN NĂM 2022 

Năm 2022, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-

2025; tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07 tháng 7 năm 

2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 

hội, quốc phòng an ninh năm 2022 đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương và nhân 

dân toàn huyện phải tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, quyết tâm 

thực hiện thắng lợi các ch  tiêu, nhiệm vụ theo hướng phát triển toàn diện, đi vào 

chiều sâu, nâng cao tính bền vững, cụ thể như sau: 

I. CÁC CHỈ TIÊU KT-XH, QP-AN CHỦ YẾU NĂM 2022 

1. Giá trị tăng thêm (VA) trên địa bàn huyện đạt 2.254 tỷ đồng
[58]

, tăng 6,48% 

so với năm 2021. Trong đó: 

a) Giá trị tăng thêm (VA) Nông - Lâm - Thủy sản đạt 411 tỷ đồng, tăng 3,19% 

so với năm 2021.  

b) Giá trị tăng thêm (VA) Công nghiệp - Xây dựng đạt 600 tỷ đồng, tăng 

2,85% so với năm 2021. 

                                           
[57] Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ còn chậm chưa đảm bảo tiến độ: Ban Quản lý dự án ĐTXD, Ban Giải phóng mặt bằng, 

Phòng VH&TT, Phòng KT&HT, Phòng TN&MT, Phòng Nội vụ, Phòng LĐTB&XH. 

[58]
 Tính theo giá so sánh 2010. 
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c) Giá trị tăng thêm (VA) Thương mại - Dịch vụ đạt 1.244 tỷ đồng, tăng 

9,51% so với năm 2021. 

2. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng 5-7% so với dự toán thành phố giao. 

3. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,75 triệu đồng/người/năm.  

4. Phấn đấu giảm 700 hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới của thành phố giai đoạn 

2022-2025; giải quyết việc làm cho 2.300 lao động.  

5. Duy trì tỷ suất sinh thô ở mức 13,47‰ 

6. Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% ch  tiêu giao và đảm bảo chất lượng.  

7. Phấn đấu xây dựng huyện Hòa Vang trở thành đô thị loại IV. 

II. NHIỆM VỤ V  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN NĂM 2022 

1. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07 tháng 7 năm 2021 

của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách đã được ban 

hành trong năm 2021. Tiếp tục ch  đạo các ngành thuộc huyện phối hợp với các Sở 

ngành thành phố hoàn thành thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan trình HĐND thành phố 

ban hành các cơ chế chính sách đặc thù phát triển huyện Hòa Vang trong năm 2022: 

Chuyển đổi một số diện tích đất rừng nghèo, rừng trồng sản xuất kém hiệu quả sang 

sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; Cơ chế chính sách hỗ trợ triển khai thực hiện 

các thủ tục hợp tác và đưa lao động Hòa Vang sang Hàn Quốc và các nước khác; Cơ 

chế, chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện phát triển 

toàn diện, ổn định kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, hoà nhập phát triển cùng 

địa phương. 

Rà soát các tiêu chuẩn, tập trung thực hiện các thủ tục liên quan để xây dựng, 

phấn đấu đến năm 2025 huyện Hòa Vang trở thành Thị xã; trong đó, tập trung thực 

hiện các nhiệm vụ: Lập Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Vang; Lập Chương 

trình phát triển đô thị Hòa Vang; Lập Đề án đề nghị công nhận huyện Hòa Vang 

đạt tiêu chí đô thị loại IV; Lập đề án rà soát trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với 

khu vực dự kiến thành lập phường (xây dựng 8 xã lên phường). 

2. Phát triển Nông - Lâm - Thủy sản  

Ch  đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 và vụ Hè Thu 2022 đạt hiệu quả. 

Phấn đấu tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 30.240 tấn
[59]

, diện tích lúa cả 

năm 4.400 ha, năng suất bình quân 65-67 tạ/ha. Triển khai hỗ trợ phát triển sản 

xuất lúa theo hướng hữu cơ ít nhất 150 ha/vụ. Đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa trong 

sản xuất nông nghiệp. Rà soát, xây dựng phương án chuyển đổi diện tích đất nông 

nghiệp không chủ động nước, diện tích không sản xuất được do ảnh hưởng dự án, 

diện tích bỏ hoang sang các loại cây trồng khác, phấn đấu 1-2 ha trong năm 2022. 

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ 

cao trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, phối hợp với các ngành thành phố 

chuẩn bị công tác đầu tư đối với 02 vùng NNUDCNC Hòa Phú và Hòa Phong – 

                                           
[59] Trong đó: Thóc 29.820 tấn;  Ngô 420 tấn. 
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Hòa Khương; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề xuất HĐND thành phố đầu tư công 

đối với 2 vùng NNCNC. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 

329/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND thành phố. Nhân rộng các mô 

hình ứng dụng công nghệ cao phù hợp với từng địa phương, ứng dụng các công 

nghệ tưới tiết kiệm, công nghệ rau thủy canh, bảo quản và chế biến nông sản. Tiếp 

tục rà soát, quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, vùng sản xuất nông 

nghiệp công nghệ cao phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố đến năm 2030 

và định hướng đến năm 2045 để kêu gọi thu hút đầu tư. Tiếp tục triển khai nguồn 

kinh phí từ nguồn vốn quà tặng của lãnh đạo thành phố tại Đại hội Đại biểu Hội 

Nông dân Thành phố. 

Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện “Đề án Giảm chăn nuôi hộ gia đình, 

phát triển chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện” trong năm 2022; Tăng cường 

công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt khống chế dịch 

Tả lợn Châu Phi; duy trì vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng trên trâu bò, 

H5N1 trên gia cầm. Tiếp tục mở rộng các mô hình nuôi cá an toàn sinh học, chuyển 

đổi chủng loại cá mới có giá trị kinh tế cao thay thế dần các giống cá địa phương. 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Xây dựng 

và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1 tỷ cây xanh trên địa bàn huyện. Triển 

khai thực hiện tốt chương trình phát triển rừng nguyên liệu gỗ lớn theo Nghị quyết 

254/2019/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố; phát triển trồng xen cây 

dược liệu dưới tán rừng; Hoàn thiện xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện 

phương án giao đất giao rừng trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện công tác 

PCTT và TKCN năm 2021. Rà soát, bổ sung cập nhật Phương án phòng chống ứng 

phó với các kịch bản thiên tai năm 2022.Triển khai thực hiện phương án di dời 

khẩn cấp các hộ có nguy cơ bị sạt lở tại các xã Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa 

Sơn. Hoàn thiện và đưa vào ứng dụng hệ thống bản đồ số ngập lụt trên địa bàn 

huyện Hòa Vang. 

3. Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 

Xây dựng Đề án, Kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 theo Bộ tiêu chí mới của 

Trung ương, chú trọng nâng cao tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo, cảnh quan môi 

trường, phát triển văn hóa... Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố 

về cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2022-

2025 trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện Thôn nông thôn mới kiểu mẫu; Phấn 

đấu năm 2022 có 2-3 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục rà soát 

các sản phẩm đặc trưng, chủ lực trên địa bàn, trong năm 2022 xây dựng được ít 

nhất 03 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. 

4. Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển Công nghiệp - TTCN, Thương 

mại dịch vụ trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn, nhất là 

những ngành có lợi thế như: sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, hàng gỗ, mây 

tre xuất khẩu, sửa chữa cơ khí, chế biến nông sản... Tiếp tục triển khai thực hiện 

Đề án phát triển Làng đá chẻ Hòa Sơn đã được UBND thành phố phê duyệt. Phối 

hợp đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác quản lý Cụm công nghiệp Hòa Nhơn, 
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khảo sát nhu cầu, lập danh mục các cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng trong khu dân cư để đề xuất thành phố di dời đến các khu, cụm công 

nghiệp tập trung. Tiếp tục hỗ trợ phát triển, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trên 

địa bàn; triển khai các chủ trương chính sách liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, 

thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh 

các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, hộ cá thể trên 

địa bàn; khảo sát nhu cầu, hướng dẫn tiếp cận về mặt bằng, vốn, chuyển đổi công 

nghệ,... Tăng cường quản lý nhà nước sau cấp phép kinh doanh đối với doanh 

nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Tăng cường vận động hộ cá thể lên doanh nghiệp. 

Thực hiện giải thể các HTX không hoạt động kéo dài theo quy định. 

Đầu tư nâng cấp mạng lưới chợ nông thôn đảm bảo văn minh thương mại, an 

toàn thực phẩm; xóa bỏ các chợ cóc; xây dựng lộ trình xóa bỏ chợ tạm trên địa bàn 

huyện. Xây dựng và duy trì đầu tư 03 chợ hạng 2 đạt chợ an toàn thực phẩm và văn 

minh thương mại. Đầu tư, nâng cấp chợ An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn thành chợ 

hạng 2; hoàn thiện cơ sở hạ tầng chợ Lệ Trạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 

văn minh thương mại. Tổ chức Hội chợ hàng nông sản, phối hợp Sở Công Thương 

tổ chức Hội chợ hàng Việt đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Phát triển Phố 

đêm Túy Loan hoạt động hiệu quả và tiếp tục triển khai đầu tư đưa vào hoạt động 

giai đoạn 2, đáp ứng nhu cầu mua sắm - vui chơi - giải trí của dân cư trong khu vực 

đồng thời trở thành một điểm nhấn trong chuỗi liên kết phát triển du lịch của 

huyện. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch sinh thái cộng đồng đến năm 2025 

và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên địa 

bàn huyện giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030. Triển khai Đề án Thực hiện 

thí điểm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản kết hợp khai thác 

du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện Hòa Vang. Phối hợp xây dựng hệ thống tour kết 

nối các điểm du lịch của huyện; khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ, sản 

phẩm du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt 

động xúc tiến đầu tư trên lĩnh vực du lịch. 

5. Tập trung công tác tài chính ngân sách 

Tập trung ch  đạo quyết liệt công tác tài chính ngân sách, triển khai hiệu quả 

cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của 

thành phố thời kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025; quy định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu 

phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định 

ngân sách 2022 – 2025. Rà soát, đánh giá nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn để có giải pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đi đôi với nuôi dưỡng, tạo nguồn 

thu ổn định, bền vững và chống thất thu hiệu quả. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 

sản xuất kinh doanh nhằm nuôi dưỡng nguồn thu; phát triển quy mô doanh nghiệp, 

quy mô hộ, đẩy mạnh thực hiện các chính sách  khuyến công, khuyến nông, xúc 

tiến thương mại; vận động hộ cá thể lên doanh nghiệp (các hộ có quy mô lớn); tăng 

cường công tác hậu kiểm hộ kinh doanh cá thể; Phối hợp rà soát, thu hút các doanh 

nghiệp vào sản xuất kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp và đề xuất các chính 

sách để thu hút đầu tư. Tổ chức thực hiện tốt việc miễn, giảm, giãn thuế đúng, đủ 

theo quy định của pháp luật và các chính sách hiện hành nhằm hỗ trợ các doanh 

nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, kích cầu đầu tư và tiêu dùng. Tổ chức thu 
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đúng, kịp thời các khoản thu theo chính sách pháp luật thuế mới ban hành hoặc sửa 

đổi.  

Triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ đọng thuế, có giải pháp xử lý, hạn 

chế nợ đọng, tăng cường kiểm tra thuế đối với các trường hợp có dấu hiệu gian lận 

thuế, nợ thuế chây ỳ; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt và vượt dự 

toán thành phố giao 5-7% và đảm bảo tỷ trọng nợ đọng có khả năng thu trên tổng 

thu ngân sách trên địa bàn không tăng so với thời điểm 31/12/2021.   

Thực hiện điều hành ngân sách chặt chẽ, linh hoạt đảm bảo cân đối giữa tiến 

độ thu với thực hiện nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách. Thực hành tiết kiệm, 

nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công từ ngân sách; thực hiện tốt các chính sách đảm 

bảo an sinh xã hội; tăng dự phòng ngân sách huyện để chủ động phòng chống, 

khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện công tác mua sắm tập trung kịp 

thời, hiệu quả theo phân cấp. Tăng cường phân cấp nhiệm vụ chi đi đôi với phân 

bổ nguồn lực cho các xã ngay từ đầu năm. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng 

dẫn các đơn vị, địa phương trong quá trình quản lý, sử dụng nguồn tài chính, ngân 

sách. Tập trung quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công (trụ sở, nhà làm việc cũ...) 

theo hướng hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục… đảm bảo đúng quy định. 

Tổ chức thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu đối với đầu tư XDCB và mua 

sắm thường xuyên đảm bảo khách quan, đúng quy định. 

6. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng 

Tổ chức lập quy hoạch chung các xã nông thôn và quy hoạch phân khu đô thị 

huyện lỵ Hòa Vang. Công khai kịp thời, quản lý chặt chẽ việc thực hiện các dự án 

quy hoạch được phê duyệt; tiếp tục rà soát đề nghị thành phố hủy bỏ các dự án 

chậm triển khai kéo dài. Thực hiện tốt quy chế quản lý trật tự xây dựng tại Quyết 

định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND thành phố. Tăng cường 

công tác quản lý quy hoạch, kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng sai phép, xây 

dựng công trình trái phép trong các khu vực quy hoạch thực hiện dự án. Tăng 

cường quản lý xây dựng nhà ở nông thôn.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Thực hiện đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ 

thuật đồng bộ theo hướng đô thị trên địa bàn huyện. Tập trung huy động, cân đối 

nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 góp phần đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương. Chủ động phối hợp trong công tác chuẩn bị đầu tư 

công trình, thực hiện công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo tỷ lệ quy định; tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình và 

thanh quyết toán vốn, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Chủ động trong 

việc xây dựng dự án cơ hội, tranh thủ nguồn vốn viện trợ phi chính phủ và các đơn 

vị tài trợ.  

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án và xem đây là 

nhiệm vụ chính trị quan trọng, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng triển khai thi công 

các dự án, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung 

thực hiện thu hồi đất, giao đất, xét tính pháp lý, phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư chi tiết dự án trên địa bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ với các sở 

ngành thành phố, chủ đầu tư dự án tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt 

bằng, triển khai thi công và hoàn thành các dự án trọng điểm, các dự án giao thông 
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huyết mạch tạo động lực phát triển trên địa bàn như: mở rộng Quốc lộ 14B, Quốc 

lộ 14G, cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, hoàn thành đầu tư, nâng cấp và đưa vào sử 

dụng đường ĐT601, đường vành đai phía Tây, đường vành đai phía Tây 2, đường 

ven sông Tuyên Sơn-Túy Loan, đường Hòa Phú-Hòa Ninh, Đường ĐH2, cầu 

đường Quảng Đà... Nghiên cứu, quy hoạch và đầu tư trục giao thông nối từ Khu 

công nghệ cao đến đường vành đai phía Tây; bến xe phía Nam.  

7. Quản lý tài nguyên, môi trường 

Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cũng như 

tính đồng bộ giữa công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch các ngành, lĩnh vực khác có liên quan. Kiểm soát chặt chẽ quỹ đất 

do UBND xã quản lý, ngăn chặn kịp thời tình trạng lấn chiếm đất, tự ý chuyển mục 

đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở, công trình khác, nghĩa trang, nghĩa địa. Rà 

soát, lập quy hoạch để quản lý, khai thác hiệu quả đối với quỹ đất 5%; lập quy 

hoạch quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện, quy hoạch nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất tại các điểm hoàn thổ, phục hồi môi trường. Rà soát các lô đất 

trống trên địa bàn huyện, đề xuất phương án quản lý hiệu quả. Hoàn thành các thủ 

tục đề xuất thành phố bố trí vốn triển khai thực hiện dự án Di dời mộ xen lẫn trong 

khu dân cư trên địa bàn huyện Hòa Vang. 

Duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp; 

tiếp tục nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường; xử lý các điểm ngập úng gây 

ô nhiễm môi trường. Triển khai phương án thu gom chất thải rắn, phân loại rác thải 

sinh hoạt tại nguồn, mục tiêu giảm khối lượng rác thải tái chế - rác tài nguyên đạt 

25%. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực môi trường, lập danh mục các cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng trong khu dân cư và đề xuất thành phố cho di dời đến các khu, cụm 

công nghiệp tập trung. Tăng cường công tác giám sát, quản lý nguồn tài nguyên 

khoáng sản; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc hoàn thổ, phục hồi 

môi trường sau khai thác. Khắc phục và đưa vào sử dụng có hiệu quả những mặt 

bằng đã cải tạo đất chuyển sang nuôi trồng thủy sản nhưng đến nay còn bỏ hoang 

hóa chưa sử dụng. Xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.  

8. Phát triển giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, an sinh xã hội 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ 

thông mới giai đoạn 2020 – 2025: triển khai có hiệu quả đối với khối lớp 2, lớp 6 

năm học 2021 – 2022 và chuẩn bị tốt các điều kiện ở khối lớp 3, lớp 7 năm học 

2022 – 2023. Tập trung thực hiện thắng lợi các ch  tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-

2022, các Đề án liên quan đến phát triển giáo dục
[60]

. Thực hiện quản lý các trường 

học đúng theo phân cấp, tăng cường quản lý dạy thêm học thêm, thu chi tài chính, 

ở các trường. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đảm bảo điều 

kiện thực hiện tốt việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục thực hiện 

                                           
[60] Quyết định 1909/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND huyện về việc ban hành Đề án Xây dựng, nâng cấp, 

mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 153/KH-UBND ngày 5/8/2021 về việc thực hiện dồn ghép 

điểm trường theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025; 

Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội 

về giáo dục giai đoạn 2021-2025; Đề án Phát triển giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035; Đề án hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 

2022-2025. 
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công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị 

trường học. Thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa tổ chức dạy và học hiệu quả, vừa đảm 

bảo công  tác phòng chống dịch”; tích cực thực hiện chuyển đổi số, triển khai linh 

hoạt các hoạt động giáo dục thích ứng với diễn biến của dịch COVID-19. 

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa huyện Hòa Vang đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo”. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả 

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Đề án xây dựng nếp 

sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn huyện. Tuyên truyền cổ động thiết thực 

các hoạt động chào mừng các ngày lễ, Tết và sự kiện lớn năm 2022, tuyên truyền 

phòng chống dịch COVID-19. Đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể 

thao, quan tâm phát triển thể thao học đường; tiếp tục triển khai Đề án bảo tồn di 

sản dân ca bài chòi trên địa bàn huyện; thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị truyền 

thống của cộng đồng người Cơ tu xã Hòa Phú, Hòa Bắc. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt 

động văn hóa, thể thao; đẩy mạnh công tác đầu tư, tôn tạo và phát huy các giá trị di 

tích; rà soát, lập hồ sơ trình xếp hạng các di tích trên địa bàn; thực hiện tốt công tác 

quản lý di tích. Tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm ngày thương 

binh liêt sĩ 27/7. Tập trung tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Hòa Vang 

lần thứ IX năm 2022 và chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể 

dục -Thể thao thành phố, phấn đấu đạt thứ hạng cao (trong tốp 3). 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008. Đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống phát thanh các xã theo thứ tự ưu 

tiên; nâng cao chất lượng chương trình, tin, bài trên hệ thống truyền thanh, website 

huyện; tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và các giải pháp thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, 

lao động sản xuất. Khuyến khích phát triển các đề tài sáng kiến kinh nghiệm có 

tính ứng dụng cao vào thực tiễn quản lý nhà nước, phát triển kinh tế của địa 

phương. Đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực quan 

trọng góp phần thắng lợi thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN trên địa 

bàn huyện. 

Chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là 

tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo ch  

đạo của các ngành cấp trên; tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo 

quy định. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, chủ 

động phát hiện sớm, truy vết thần tốc, cách ly và khoanh vùng khẩn trương, điều trị 

hiệu quả; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về vật chất, trang thiết bị, vật tư, phương 

tiện, kỹ thuật, kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra. Nâng cao chất lượng 

khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, duy trì chuẩn Quốc gia về y tế 

xã. Quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Tăng cường kiểm tra 

đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các chợ, 

bếp ăn tập thể, trường học. Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo 

hiểm y tế tự nguyện. Tích cực triển khai chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép 

dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng dân số, nhận thức về bình đẳng 

giới, phòng chống bạo lực gia đình. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền 

ơn, đáp nghĩa; chính sách sách đối với người có công cách mạng. Tổ chức tốt các 
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hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/72022). Xây 

dựng, ban hành, triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo giai đoạn 2022-2025. Quan 

tâm chăm sóc người có công với cách mạng tại huyện Quảng Xương và các địa 

bàn khác đã từng chiến đấu, hi sinh trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai hiệu quả 

Đề án giảm nghèo, hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho gia đình chính sách đảm bảo 

tiến độ, chất lượng. Phấn đấu giảm 700 hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới của thành 

phố giai đoạn 2022-2025, giải quyết việc làm cho 2.300 lao động. Tiếp tục thực 

hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phấn đấu duy trì 11/11 xã được công 

nhận xã phù hợp với trẻ em, quan tâm hỗ trợ đời sống, giáo dục đối với thanh thiếu 

niên nghiện ma túy. Thực hiện tốt các bước chuẩn bị để tiếp tục đưa lao động nông 

nghiệp sang làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc (sau khi dịch bệnh được kiểm và có 

chuyến bay thương mại giữa hai nước). 

9. Công tác cải cách hành chính, nội chính và đảm bảo quốc phòng - 

an ninh 

Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, triển khai hiệu quả kế 

hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, tiếp tục vận hành tốt hệ thống 

huyện, xã điện tử; Thực hiện dịch vụ công trực tuyến đảm bảo 100% mức độ 3, 

trong đó 50% mức độ 4; ứng dụng hiệu quả phần mềm đánh giá cán bộ công chức, 

đảm bảo 100% CBCC thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ, tất cả văn 

bản được lưu trữ trên phần mềm và trao đổi qua môi trường điện tử. Triển khai Bộ 

tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, xã. Tập trung 

triển khai các thủ tục liên quan đến xây dựng Đề án thành lập Thị xã Hòa Vang, 

trước mắt xây dựng Đề án huyện Hòa Vang đạt đô thị loại IV và rà soát các tiêu 

chí để xây dựng 08 xã lên phường. 

Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn 

vị đảm bảo chất lượng, gắn với vị trí việc làm, nâng cao trách nhiệm trong thực thi 

công vụ. Tiếp tục thực hiện Ch  thị 29-CT/TU của BTV Thành ủy về “5 xây” “3 

chống”. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, 

Thông báo 155 của Thường trực Huyện ủy. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập 

trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của cử tri, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả giải quyết đơn thư, tiếp tục giải quyết dứt điểm các khiếu kiện tồn 

đọng. Triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong 

công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Tăng cường thanh tra hành 

chính, ưu tiên thanh tra lĩnh vực đất đai, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị, 

nâng cao hiệu lực thực hiện các kết luận thanh tra. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát văn 

bản, nhất là văn bản quy phạm pháp luật, văn bản trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên 

khoáng sản, giải tỏa đền bù, cưỡng chế thu hồi đất. Chú trọng công tác trợ giúp 

pháp lý, hòa giải ở cơ sở, hộ tịch, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm 

hành chính. Thực hiện tốt quy chế đối ngoại nhân dân. 

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh và 

trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng huyện Hòa Vang trở thành khu vực 

phòng thủ vững chắc, thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 

2022, hoàn thành 100% ch  tiêu giao quân. Làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao 

khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các 
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đối tượng, ch  đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 4 xã (Hòa Phong, Hòa Ninh, 

Hòa Phú, Hòa Sơn) bảo đảm chất lượng. Nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng 

dân quân thường trực. Quan tâm hỗ trợ nguồn lực cho quân nhân dự bị, dân quân 

tự vệ khi được điều động tham gia huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, nhất là hoạt động của các đối tượng ngoại 

t nh trên địa bàn; tấn công, trấn áp mạnh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, 

kinh tế, môi trường, vệ sinh ATTP; triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, ma túy. Đưa vào 

quản trị, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục thực hiện 

Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; rà soát, có biện pháp xử lý 

các điểm đen giao thông trên địa bàn huyện. Duy trì xử lý phương tiện vận chuyển 

vật liệu quá khổ, quá tải, gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất 

là trong dịp lễ, Tết; xây dựng và triển khai các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp 

các loại tội phạm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, chống người thi hành 

công vụ, tội phạm giết người, cướp giật, trộm cắp, ma túy, cờ bạc và tệ nạn xã hội, 

không để xảy ra tội phạm bảo kê, đòi nợ thuê; tăng cường tuần tra theo Quyết định 

8394, phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chú trọng 

công tác tuyên truyền, phòng cháy chữa cháy; theo dõi, quản lý tốt hoạt động tôn 

giáo ở cơ sở.  

Trên đây là kết quả thực hiện các ch  tiêu, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2021 

và nhiệm vụ chủ yếu phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022 của huyện Hòa Vang, 

kính báo cáo để các ngành cấp trên được biết và ch  đạo./.  

 

Nơi nhận:                                                

- Như trên (b/c); 

- UBMTTQVN, các hội, đoàn thể huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện;                

- C,PVP HĐND và UBND huyện;      

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;                                                                    

- HĐND, UBND 11 xã;              

- Lưu: VT,VP (Tiến).                                                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Tôn 
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