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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành 
thực hiện nhiệm vụ bám sát theo Nghị quyết Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND 
huyện và chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao, với tinh thần chủ động, sáng tạo, 
quyết liệt, vượt khó, triển khai kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội thích ứng 
với phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, chú trọng thực hiện các giải pháp 
về đẩy mạnh thu ngân sách và đầu tư công, tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý nhà 
nước trên các lĩnh vực, tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện 
các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC và chuyển đổi số, đặc biệt là phát động tổ chức 
thực hiện chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số” từ ngày 
01/6/2022 đến ngày 31/8/2022 trên địa bàn huyện Chơn Thành theo Kế hoạch 170/KH-
UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh. 

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy 
ban hành 10 Kế hoạch chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm 
kỳ 2020-2025; hoàn thiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án phát triển đô 
thị huyện Chơn Thành giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. 

UBND huyện đã phát động các phong trào thi đua: “Thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022”; “đẩy mạnh 
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính" trên 
địa bàn huyện Chơn Thành năm 2022; “Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công” năm 
2022 và phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm 
thành lập huyện Chơn Thành (2/5/2003-02/5/2023); đẩy mạnh thực hiện học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về "xây dựng đội 
ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản 
lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát 
triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới".  

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

2.1. Lĩnh vực kinh tế: Trong 6 tháng đầu năm 2022, các hoạt động sản xuất 
kinh doanh hoạt động ổn định trở lại sau những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
kéo dài, kinh tế có sự khôi phục và tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất ước tăng 
16,69% so với cùng kỳ năm 2021. 
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- Sản xuất công nghiệp, xây dựng: Có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ 
năm 2021, giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước thực hiện 6 tháng là 12.294 tỷ 
đồng, đạt 50.03% kế hoạch, tăng 19,22% so với cùng kỳ năm 2021; giá trị sản xuất 
ngành xây dựng ước thực hiện 1.132 tỷ đồng, đạt 53,73% kế hoạch, tăng 11,8% so 
với cùng kỳ năm 2021.   

- Về thương mại dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 6 tháng 
là 5.235 tỷ đồng, đạt 50,92% kế hoạch, tăng 11,29% so với cùng kỳ năm 2021; 
doanh thu ngành dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 1.328 tỷ đồng, đạt 50,3% kế 
hoạch, tăng 0,27% so với cùng kỳ.  

- Về sản xuất nông nghiệp: Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 1.396 tỷ 
đồng, đạt 35,19% kế hoạch, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2021. Ngành trồng trọt 
vẫn duy trì tăng trưởng; giá mủ cao su, giá hồ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước. 
Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân là 539,5ha giảm 86,4ha, bằng 86,2% so 
với cùng kì năm trước; tổng diện tích cây lâu năm là 25.157ha, giảm 326ha bằng 
98,7% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động chăn nuôi ổn định, tổng đàn trâu, bò 
là 1.995 con, tổng đàn heo 106.931 con, tổng đàn gia cầm 1.095 ngàn con. Công 
tác thú y, quản lý dịch bệnh trong chăn nuôi thực hiện hiệu quả, không có dịch 
bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng1.  

- Về thu, chi ngân sách:  

Tổng thu ngân sách ước thực hiện 6 tháng là 316,873 tỷ đồng, đạt 38,7% dự 
toán tỉnh giao, đạt 33,8% dự toán HĐND huyện thông qua, bằng 55,8% so với 
cùng kỳ năm trước. Kết quả một số khoản thu chủ yếu như sau: Thu từ khu vực 
kinh tế ngoài quốc doanh thực hiện 70,132 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán tỉnh giao và 
dự toán HĐND huyện thông qua; thu lệ phí trước bạ thực hiện 50,188 tỷ đồng, đạt 
54,6% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND huyện thông qua; thu tiền sử dụng đất 
thực hiện 132,441 tỷ đồng, đạt 26,5% dự toán tỉnh giao và 21,4% đạt dự toán 
HĐND huyện thông qua.  

Tổng chi ngân sách ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 353,044 tỷ đồng, đạt 
43,5% so với dự toán tỉnh giao, đạt 37,9% dự toán HĐND huyện thông qua, bằng 
125,2% so với cùng kỳ năm 202. Trong đó: Chi đầu tư XDCB là 101,131 tỷ đồng, 
đạt 23,5% so với dự toán tỉnh giao và đạt 18,4% dự toán HĐND huyện thông qua; 
chi thường xuyên 158,959 tỷ đồng, đạt 43,5%  so với dự toán tỉnh giao và dự toán 
HĐND huyện thông qua. 

Tổng số thuế nợ ước 6 tháng là 142,462 tỷ đồng, tăng 2,133 tỷ đồng (2%) so 
với 31/12/2021, trong đó nợ có khả năng thu là 142,293 tỷ đồng, tăng 2,133 tỷ 
đồng (2%) so với 31/12/2021; nợ khó thu 169 triệu đồng (không tăng, giảm so với 
31/12/2021). Công tác thu nợ thuế đã được tập trung triển khai nhưng trên thực tế 
vẫn còn một số doanh nghiệp phát sinh thuế giá trị gia tăng năm 2022 nhưng chưa 
nộp vào ngân sách Nhà nước và một số đơn vị nợ thuế kéo dài nhiều năm. 

- Tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác:  
                     
1 Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò không phát sinh ổ dịch mới; dịch bệnh tả lợn Châu Phi xuất hiện ổ dịch tại xã Quang 
Minh phải tiêu hủy tổng số 137/145 con, đến nay đã thực hiện thủ tục công bố dịch theo quy định. 
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+ Về hoạt động của doanh nghiệp: Tính đến hết tháng 5/2022, đã thành lập 
mới 113 doanh nghiệp; giải thể, ngừng hoạt động 49 doanh nghiệp; lũy kế tổng số 
doanh nghiệp đang hoạt động là 1.230 doanh nghiệp (trong đó Cục thuế tỉnh quản 
lý 332 doanh nghiệp, Chi cục Thuế huyện quản lý 898 doanh nghiệp). Các doanh 
nghiệp đã bước đầu khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trở lại, thực 
hiện tốt phương châm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 
trong điều kiện bình thường mới. 

+ Về Hợp tác xã, trang trại và tổ hợp tác: Trong 6 tháng đầu năm, không có 
HTX thành lập mới; toàn huyện có 11 HTX (09 HTX nông nghiệp, 02 HTX dịch 
vụ), trong đó có 04 HTX được cấp chứng nhận VietGAP; có 90 trang trại, tổng diện 
tích khoảng 1.305ha (trong đó có 55 trang trại chăn nuôi, 35 trang trại trồng trọt); có 
18 tổ hợp tác với 123 thành viên, ngành nghề chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi, dịch 
vụ nông nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật, vật tư nông nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, các 
trang trại, tổ hợp tác hoạt động ổn định, góp phần mang lại hiệu quả và thu nhập cho 
các thành viên. UBND huyện đã tổ chức gặp mặt các HTX, trang trại, tổ hợp tác để 
nắm bắt về tình hình hoạt động, hướng dẫn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 
phù hợp với năng lực, thế mạnh của từng đơn vị.  

- Hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Triển khai các 
Chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất 
kinh doanh do ảnh hưởng Covid-19, góp phần quan trọng trong việc nâng cao thu 
nhập cho người dân và giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn. Tổng nguồn 
vốn đến hết tháng 5/2022 là 255 tỷ đồng (nguồn vốn trung ương 237,209 tỷ đồng, 
nguồn vốn địa phương là 18,822 tỷ đồng), tăng so với cùng kỳ 32,212 tỷ đồng. 
Ước 6 tháng đầu năm dư nợ đạt 252,856 tỷ đồng, đạt 99,15% kế hoạch; nợ quá hạn 
chiếm tỷ lệ 0,03% trên tổng dư nợ.  

- Về xây dựng nông thôn mới: Các xã tiếp tục triển khai nhiều phong trào và 
quan tâm đầu tư thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở các xã; tập trung 
chỉ đạo, hỗ trợ để phấn đấu đưa xã Minh Thắng đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng 
cao năm 2022 và 07 Khu dân cư phấn đấu đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn kiểu 
mẫu (Nha Bích 01 khu dân cư, Minh Long 01 khu dân cư, Minh Lập 01 khu dân 
cư, Minh Hưng 04 khu dân cư). Các tuyến đường giao thông đầu tư theo cơ chế 
đặc thù năm 2022 đã được phê duyệt danh mục (32 tuyến2, tổng chiều dài 24,3km, 
chỉ tiêu tỉnh giao là 23km) nhưng đến nay UBND tỉnh chưa có kế hoạch giao xi 
măng nên tiến độ thi công chậm. Riêng hồ sơ đề nghị công nhận huyện Chơn 
Thành đạt chuẩn nông thôn mới: đã hoàn thiện theo quy định, tuy nhiên do Ban chỉ 
đạo quốc gia thay đổi bộ tiếu chí đánh giá gia đoạn 2021-2025 nên Văn phòng điều 
phối Trung ương yêu cầu đánh giá lại trước khi thẩm định. 

- Công tác quản lý đất đai tiếp tục được tăng cường; các hồ sơ, thủ tục hành 
chính về đất đai được giải quyết đảm bảo quy trình3. Đã hoàn thiện và công bố Quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 
562/QĐ-UBND ngày 25/3/2022) và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (UBND tỉnh 
                     
2 Thuộc 4 xã: Minh Hưng (23 tuyến), Quang Minh (02 tuyến), Minh Lập (03 tuyến), Minh Thành (04 tuyến) 
3 Trong 6 tháng đầu năm, giao đất có thu tiền sử dụng đất 107 lô đất (tái định cư) với diện tích 17.124m2 đất ở; 
chuyển mục đích sử dụng đất 478 trường hợp, diện tích 166.254m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở; cấp 98 Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, với diện tích 84.541,1m2
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đã phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 29/3/2022); hoàn thành công 
tác thống kê đất đai năm 2021. Triển khai Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý sử 
dụng đất, việc chấp hành các quy định của Pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên 
nước và khoáng sản đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện (6 
tháng đầu năm đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 trường hợp vi phạm về 
quản lý đất đai, bảo vệ môi trường với tổng số tiền phạt 167.500.500 đồng). Các vụ 
việc kiến nghị, khiếu nại về lĩnh vực đất đai được quan tâm chỉ đạo xác minh giải 
quyết, tuy nhiên số vụ việc phát sinh nhiều nên vẫn còn trễ hạn. 

- Công tác quản lý giao thông, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và đầu tư 
cơ sở hạ tầng được tiếp tục quan tâm. Trong quý 6 tháng đầu năm, đã cấp phép xây 
dựng cho 91 trường hợp; phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối 
với 04 khu dân cư (khu dân cư Gia Khang, An Lộc Phát, Đại Phú Hào, Hưng Phát); 
phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 2 dự án (dự án khu đô thị Hoàng Cát, 
dự án quy hoạch Trung tâm hành chính xã Thành Tâm); phê duyệt nhiệm vụ và dự 
toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 02 khu dân cư (khu 
dân cư Thịnh Phát tại ấp 2 xã Minh Long, khu dân cư Hưng Phát tại xã Minh Lập). 
Tiếp tục triển khai thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Chơn Thành 
và hoàn thiện quy hoạch phân khu các phường theo đề án thành lập thị xã. Đề án 
thành lập thị xã Chơn Thành và 5 phường trực thuộc đã được Hội đồng thẩm định Bộ 
Nội vụ xét duyệt thông qua để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đã hoàn thiện trình 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án phát triển đô thị huyện Chơn Thành giai đoạn 
2021- 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Công tác duy tu, bảo dưỡng, phát triển lưới điện trên địa bàn huyện tiếp tục 
được quan tâm thực hiện, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh và sinh hoạt của 
người dân. Trong 6 tháng, đã thực hiện nâng cấp, sửa chữa, cải tạo 62 hạng mục 
công trình đường dây, trong đó 5,94km đường dây trung cấp, 1,87km đường dây 
hạ áp, tổng mức đầu tư 27,253 tỷ đồng; sản lượng điện thương phẩm ước thực hiện 
697 triệu kWh, đạt 46,4% kế hoạch, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ hộ 
sử dụng điện toàn huyện ước đạt 99,1%. 

- Kết quả thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn: Tập trung thi công 
các công trình hạ tầng của dự án Khu dân cư Thành Tâm, Khu dân cư đô thị và 
dịch vụ, thương mại Suối Đôi; tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng 
mặt bằng 14 dự án, trong đó: 12 dự án đang tiến hành công tác kiểm kê, lập 
phương án bồi trường, hỗ trợ và tái định cư; 01 dự án chưa tiến hành kiểm kê (dự 
án đường N3); 01 dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (dự án 
Khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Suối Đôi). Chi tiết một số dự án lớn, 
như: Dự án KCN và DC Becamex - Bình Phước đã phê duyệt 59 đợt, tổng diện 
tích 1.532,2 ha với tổng giá trị bồi thường 1.735,173 tỷ đồng, chi trả đạt khoảng 
38,1%; dự án Khu dân cư đô thị và dịch vụ, thương mại Suối Đôi phê duyệt 02 đợt, 
lũy kế đến nay tổng giá trị bồi thường 154,398 tỷ đồng, chi trả đạt 97,66%, hiện 
còn 01 hộ chưa nhận tiền (diện tích chưa giải phóng mặt bằng 1,52 ha của 06 hộ 
gia đình, cá nhân, gồm 05 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng, 01 hộ 
chưa nhận tiền); dự án Mở rộng TTHC huyện (22ha) đã hoàn thành kiểm kê hiện 
trạng 129/133 thửa đất, với tổng diện tích 20,6 ha, đang trình UBND tỉnh phê 
duyệt đơn giá cụ thể; dự án Đường điện 500kV Đức Hoà - Chơn Thành: phê duyệt 
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phương án bồi thường hỗ trợ 1 đợt với 13 thửa đất/10 hộ gia đình, cá nhân, tổng 
diện tích 59,671.6m² (với diện tích thu hồi móng trụ là 5854.3m² và diện tích ảnh 
hưởng hành lang là 53817.3m²), giá trị bồi thường 11.493,6 triệu đồng, chi trả đạt 
khoảng 55,5%; dự án Đường điện 110kV Becamex và đường dây đấu nối: đã phê 
duyệt phương án bồi thường 5/5 thửa, tổng diện tích 1.309,8m²; giá trị bồi thường 
548,8 triệu đồng, chi trả đạt khoảng 99,66%; dự án Trạm 500kV Chơn Thành và 
đường dây đấu nối: đã phê duyệt 8 đợt với tổng diện tích 356.865,5m2/135 thửa 
đất (trong đó diện tích thu hồi là 192.484,9m2; diện tích ảnh hưởng hành lang là 
164.380,6m2), giá trị bồi thường 52.322,3 triệu đồng, chi trả đạt khoảng 86,9%. 

2.2. Về văn hóa, xã hội 

- Về giáo dục và đào tạo: Toàn huyện hiện có 57 trường và cơ sở giáo dục 
(gồm: 24 trường công lập, 12 trường ngoài công lập, 21 cơ sở MN ngoài công lập); 
tổng số 828 giáo viên và 16.700 học sinh. Trong 6 tháng đầu năm, đã tập trung thực 
hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022, kết quả: bậc Tiểu học tỷ lệ học sinh 
lên lớp thẳng đạt 99,3%; bậc Trung học cơ sở có tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm 61,1%, 
trung bình 33,7%, yếu và kém 5,3%. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được 
tập trung chỉ đạo thực hiện, đến nay đã có 05/24 trường đạt chuẩn. Bộ máy quản lý 
trường học được quan tâm sắp xếp, kiện toàn. Hoàn thiện Đề án thành lập trường 
THCS và THPT Minh Hưng (UBND tỉnh đã có Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 
30/5/2022 thành lập trường, dự kiến đi vào hoạt động từ 01/7/2022). 

- Về y tế: Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tiếp tục được quan tâm, 
tuy nhiên do mới khôi phục sau thời gian tập trung cho công tác phòng chống và điều 
trị Covid-19 nên còn gặp nhiều khó khăn. Các chương trình mục tiêu về y tế, dân số, 
phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm được tập trung triển khai theo kế 
hoạch. Triển khai công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi tăng cường cho người 
lớn và tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 17 tuổi trở xuống đảm bảo kế hoạch giao 4.  

- Về văn hóa - thông tin: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng kỷ 
niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào Xuân Nhâm Dần 
2022, kỷ niệm Ngày giải phóng Bình Phước và các sự kiện quan trọng. Tăng 
cường công tác tuyên truyền về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. Triển khai các Kế hoạch chuyên đề về: “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”; 
các ngày Lễ lớn trong năm 2022; tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày 
chạy Olympic năm 2022; tổ chức tuyên truyền Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3; tổ 
chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4) năm 2022 thu hút 8.741 lượt 
người tham gia. Chỉ đạo tổ chức hoàn thành Đại hội thể dục thể thao cấp xã; tổ 
chức Đại hội TDTT huyện lần thứ V gồm 10 môn thi đấu, gồm: Cờ tướng, cờ vua, 
bóng đá, võ cổ truyền, cầu lông, bóng chuyền (nam, nữ), điền kinh trong sân, bóng 
bàn, Taekwondo, đẩy gậy, thu hút đông đảo thành phần tham gia và tuyển chọn đội 
                     
4 Số liệu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tính đến 12/6/2022: Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 96.722 người, (đạt 128,1 
%); mũi 2: 93.357 người (đạt 123,6%); mũi nhắc lại: 31.453 người (đạt 79%); mũi bổ sung: 38.850 người, đat 89% 
(mũi 1 và mũi 2 tính % trên dân số từ 18 tuổi trở lên, mũi nhắc lại tính % trên mũi 2); liều nhắc lại lần 2 (mũi 4): đạt 
5.078 mũi. Trẻ em từ 12 - 17 tuổi: Mũi 1: 8.927 người (đạt 99,6 %); mũi 2: 8.921 (đạt 99,4%) (Mũi 1 và mũi 2 tính 
% trên tổng số trẻ từ 12 đến 17 tuổi). Trẻ em từ 05 - 11 tuổi: Mũi 1: 4.914 đạt 43% (Mũi 1 tính % trên tổng số trẻ từ 
5 đến 11 tuổi); mũi 2: 857 mũi. 
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tuyển tham gia Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước. Triển khai kế hoạch hoạt động Hè 
năm 2022, phát động Chiến dịch “Những giọt máu hồng”.  

- Về lao động, thương binh và xã hội: Triển khai kịp thời, đầy đủ các chế độ 
chính sách cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là thực hiện 
tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 20225. Công tác đào tạo nghề, giải 
quyết việc làm được tập trung thực hiện, trong 6 tháng đầu năm, giải quyết việc làm 
cho 3.628 lao động, đạt 68,45% kế hoạch HĐND huyện thông qua (5.300 lao động) 
và đạt 78,8% kế hoạch tỉnh giao (4.600 lao động), bằng 100,43% so với cùng kỳ; đào 
tạo nghề được 1.261 lao động, đạt 63,05% kế hoạch HĐND huyện thông qua (2.000 
lao động), bằng 100,47% so với cùng kỳ. Công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng 
tham gia bảo hiểm được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đến 
nay ước đạt 91% và có 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã 
hội. Tổ chức phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và Diễn đàn trẻ em” năm 2022. 
Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 
năm 2022 (đã thực hiện treo băng-rôn và pa-nô tuyên truyền, hướng dẫn về công tác 
an toàn vệ sinh lao động, PCCC; tổ chức Đoàn kiểm tra tại 09 doanh nghiệp, ...). 

Kết quả rà soát hộ nghèo: Số hộ nghèo phát sinh mới: 0 hộ; số hộ cận nghèo phát 
sinh mới: 04 hộ. Tổng số hộ nghèo đến tháng 6/2022: 39 hộ; chiếm tỷ lệ: 0,13%, 
trong đó, có 02 hộ nghèo là dân tộc thiểu số (xã Quang Minh); tổng số hộ cận nghèo 
năm 2022: 121 hộ; chiếm tỷ lệ: 0,41%, trong đó, có 13 hộ cận nghèo là dân tộc thiểu 
số (Xã Minh Lập: 8 hộ, xã Quang Minh: 5 hộ). 

- Công tác dân tộc tôn giáo: Công tác chăm lo, giải quyết những vấn đề khó 
khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm; đặc biệt là công tác tiêm 
vắc-xin phòng Covid-19 và hỗ trợ ổn định đời sống; quan tâm thăm hỏi, tặng quà Già 
làng và Người uy tín trong đồng bào DTTS nhân dịp Lễ, Tết. Các hoạt động tôn giáo 
trên địa bàn duy trì đảm bảo theo hướng dẫn phòng chống dịch, không tổ chức các 
hoạt động tập trung đông người; tín đồ, giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

2.3. Về quốc phòng - an ninh, nội chính  

- Về quốc phòng: Tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về công tác Quốc 
phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022. Công 
tác giao quân năm 2022 hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Hoàn thành công tác diễn tập 
khu vực phòng thủ huyện (CT-22) và diễn tập chiến đấu phòng thủ ở xã Minh Long, 
thị trấn Chơn Thành đảm bảo theo ý định diễn tập được Quân khu phê duyệt. 

- Về an ninh: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng 
đầu năm được đảm bảo duy trì ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Tuy 
nhiên, tai nạn giao thông, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực 
vẫn còn diễn biến phức tạp. Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 (Đề án 06/CP) được tập trung triển khai thực hiện. 

- Công tác thanh tra được tập trung triển khai theo Kế hoạch (đã hoàn thành 

                     
5 Tổng quà: 9.934 phần, với tổng trị giá tương đương 4,4 tỷ đồng; trong đó: Nguồn ngân sách hỗ trợ: 2.817 phần, 
tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng; quà vận động 7.117 phần, trị giá khoảng 2,9tỷ đồng. 
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02/04 cuộc Thanh tra và theo dõi thực hiện kết luận 01 cuộc thanh tra6); công tác 
tiếp công dân và giải quyết đơn được chú trọng thực hiện, tính đến hết tháng 
5/2022, Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp 180 lượt công dân đến liên hệ, trong đó 
lãnh đạo tiếp 23 lượt; tiếp nhận 41 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết (trong đó: 
35 đơn kiến nghị, 06 đơn khiếu nại); lũy kế đơn thư thụ lý giải quyết là 80 đơn, 
trong đó: 66 đơn kiến nghị (có 31 đơn chuyển qua từ năm 2021, 35 đơn tiếp nhận 
năm 2022), 10 đơn khiếu nại (có 05 đơn chuyển qua từ năm 2021, 05 đơn tiếp nhận 
năm 2022), 04 đơn tố cáo chuyển qua từ năm 2021; đã ban hành văn bản giải quyết 
35 đơn (trong đó: 25 kiến nghị, 6 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo); hiện đang xác minh 
giải quyết 45 đơn, trong đó: 41 đơn kiến nghị (có 17 đơn chuyển từ năm 2021 qua, 
14 đơn nhận năm 2022) và 4 đơn khiếu nại. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các 
quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết luận sau thanh tra được tăng 
cường thực hiện. 

- Công tác Tư pháp: Triển khai kế hoạch công tác tư pháp, theo dõi thi hành 
pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính7; kiểm 
tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên và tổ hòa giải ở cơ sở được kiện toàn, đảm bảo đủ tiêu chuẩn và khả 
năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật8; công tác hòa giải ở cơ sở phát huy 
tốt, góp phần tuyên truyền giúp người dân có kiến thức pháp luật, thực hiện đúng 
quyền và nghĩa vụ công dân, hòa giải mâu thuẫn từ cơ sở, hạn chế các vụ tranh chấp, 
khiếu kiện đông người, vượt cấp. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được 
quan tâm, tổ chức đa dạng hình thức và kết hợp triển khai nhiều nội dung theo 
chuyên đề. Công tác tiếp nhận giải quyết TTHC về lĩnh vực tư pháp, hộ tịch được 
quan tâm giải quyết kịp thời; thực hiện “chứng thực điện tử” được đẩy mạnh tuyên 
truyền và tỷ lệ hồ sơ ngày càng tăng. Tổ chức tập huấn công tác đánh giá công nhận 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 32 cán bộ, công chức các cơ quan chuyên 
môn, UBND các xã, thị trấn; ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 
21/01/2022 công nhận 09/09 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.  

- Công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đối với quy trình giải quyết TTHC tại các 
phòng ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn được thực hiện theo 
đúng quy trình; việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng 
dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được chỉ 
                     
6 Hoàn thành cuộc thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại 
tố cáo và kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2021; Thanh tra việc thu nộp và đóng bảo hiểm cho giáo viên, 
người lao động tại Trường MN Minh Lập, TH Chơn Thành A và THCS Minh Hưng.   

7 Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 128 cán bộ, 
công chức trên địa bàn huyện; đồng thời phối hợp với Công an huyện cử 04 cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn 
chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức tại tỉnh Bình Phước. Trong 06 tháng đầu năm 2022, 
trên địa bàn huyện đã phát hiện 174 vụ vi phạm hành chính, xử phạt 185 cá nhân và 04 tổ chức, thu số tiền phạt 
718.055.000 đồng; đưa 06 đối tượng nghiện ma tuy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 
1.164 vụ (174/1338), giảm 1.226 quyết định xử phạt (178/1.404), giảm 1.230.589.000 đồng tiền xử phạt 
(718.055.000 đồng/1.948.644.000 đồng). 
8 Thành lập Tổ bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên với 12 thành viên; thành lập Tổ tập huấn viên cấp huyện với 
40 thành viên; đội ngũ báo cáo viên cấp pháp luật huyện (28 Báo cáo viên) và tuyên truyền viên cấp xã (90 người); có 70 tổ 
hòa giải với 421 hòa giải viên (trong đó: nam 297, nữ 124, người dân tộc thiểu số 21); trong 06 tháng đầu năm đã tiếp nhận 
35 vụ việc, hòa giải thành 20 vụ việc (66,7%), không thành 15 vụ việc (33,3%). 
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đạo quyết liệt, việc theo dõi kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến được kiểm soát hàng 
ngày đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Kết quả giải quyết TTHC trong 06 tháng 
đầu năm 2022 và kết quả kiểm tra công tác CCHC đợt I/2022 cho thấy tỷ lệ hồ sơ 
thủ tục hành chính trễ hạn vẫn còn cao, theo số liệu cập nhật trên phần mềm dịch 
vụ công của tỉnh (từ 05/12/2021 đến 03/6/2022) cấp huyện trễ hẹn 98 hồ sơ, cấp xã 
trễ hẹn 74 hồ sơ; số lượng hồ sơ thực hiện trên phần mềm Dịch vụ công của tỉnh 
còn thấp, chỉ đạt 25%, chưa đạt yêu cầu UBND tỉnh giao (50%). UBND huyện đã 
tổ chức quán triệt và phát động chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu 
quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát 
triển Chính quyền số” từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/20229. Việc thực hiện kỷ 
luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được quan tâm triển khai kết hợp kiểm tra, được 
đa số hưởng ứng, chấp hành tốt10.  

- Công tác thi đua, khen thưởng: Hoàn thành tổng kết công tác thi đua năm 
2021 và tổ chức ký kết, phát động sôi nổi các phong trào thi đua. Trong 06 tháng 
đầu năm 2022, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng đột xuất, chuyên đề cho 76 tập 
thể và 255 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 01 tập thể 
và tặng Bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021.  

* Đánh giá chung:  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai 
quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 
sách theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nghị quyết  01/NQ-CP của Chính 
phủ, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết Đảng bộ huyện và HĐND 
huyện thông qua. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn đan xen, sản xuất 
kinh doanh đang khôi phục trong điều kiện bình thường mới, nhưng với sự chủ 
động trong thực hiện nhiệm vụ, sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan đơn vị, địa 
phương, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên kết quả thực 
hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có sự tăng trưởng khả quan so với 
cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn 
thành được tập trung triển khai quyết liệt. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được 
tăng cường, nâng cao hiệu lực và ý thức chấp hành pháp luật. Lĩnh vực văn hóa xã 
hội được quan tâm chỉ đạo triển khai theo kế hoạch, đặc biệt là công tác xây dựng 
trường chuẩn Quốc gia, công tác phòng chống dịch Covid-19, về thực hiện CCHC, 
giải quyết hồ sơ trực tuyến, chuyển đổi số. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật 
tự an toàn xã hội được đảm bảo.  

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần nghiêm túc đánh giá và có 
giải pháp khắc phục, đó là: thu ngân sách còn đạt thấp; tiến độ thực hiện các dự án 
đầu tư công và giải ngân nguồn vốn được tăng cường chỉ đạo kết hợp kiểm tra đôn 
đốc nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; lĩnh vực đất đai, quản lý quy hoạch xây dựng 
vẫn còn nhiều phức tạp, đòi hỏi công tác quản lý cần tập trung và quyết liệt hơn; 
nhiệm vụ chuyển đổi số được quan tâm thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao; hoạt 

                     
9 Ngày 09/6/2022 UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu 
quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số” và đánh giá 
công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022. 
10 Ngày 14/4/2022 UBND huyện đã ban hành Công văn số 267/UBND-NC về việc tăng cường chấn chỉnh, siết chặt 
kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
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động CCHC và kiểm soát TTHC, dịch vụ công trực tuyến cần phải thực hiện quyết 
liệt hơn, kết quả giải quyết TTHC còn bộc lộ nhiều hạn chế, tỷ lệ hồ sơ thủ tục 
hành chính trễ hạn vẫn còn cao; số lượng hồ sơ thực hiện trên phần mềm Dịch vụ 
công chưa đạt yêu cầu UBND tỉnh giao; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 
chính đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng qua kiểm tra cho thấy vẫn còn một 
số nơi, một số thời điểm thực hiện chưa nghiêm túc; hoạt động tuyên truyền và văn 
hóa thể thao chưa đi vào chiều sâu, chưa khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội hóa 
cho hoạt động văn hóa thể dục thể thao; công tác quản lý điều hành thực hiện 
nhiệm vụ lĩnh vực y tế cần phải có giải pháp quyết liệt hơn. Các hoạt động hướng 
đến chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện chưa được tập trung triển khai 
sâu rộng; tính chủ động của một số đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ 
chưa cao. Tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị còn chậm. Công tác tư pháp hộ tịch ở UBND một số xã/thị trấn còn bộc 
lộ một số tồn tại, cần nghiêm túc chấn chỉnh. Tình hình phạm pháp hình sự, tai nạn 
giao thông, phòng cháy chữa cháy vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, công tác chuyển 
hóa địa bàn trọng điểm cần tập trung chỉ đạo thực hiện.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tiếp tục triển khai quyết liệt, tập trung các giải pháp phục hồi sản xuất kinh 
doanh, tăng cường chỉ đạo thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư công, kế hoạch phát 
triển kinh tế-xã hội. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp triển 
khai thực hiện các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nâng cao 
giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng và phát triển thương mại dịch vụ.  

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động các 
HTX và tổ hợp tác; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hợp 
tác xã tham gia xây dựng sản phẩm OCOP và đăng ký đạt các tiêu chuẩn an toàn 
trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh trong chăn 
nuôi. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xây 
dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Tập trung hoàn thiện hồ sơ đánh giá huyện 
nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.  

3. Tăng cường đôn đốc thu ngân sách và chống thất thu thuế; chuẩn bị tốt để 
tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đạt kết quả cao, đảm bảo nguồn thu 
đầu tư cơ sở hạ tầng. Tăng cường công tác giải ngân, quyết toán và tất toán dự án 
hoàn thành. Thực hiện nghiêm các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.     

4. Chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý nhà 
nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường, khoáng sản; chú trọng đẩy mạnh 
kiểm tra xử lý về quản lý trật tự xây dựng, sử dụng đất, bảo vệ hành lang an toàn 
đường bộ, đặc biệt là tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng tự ý mở đường phân lô 
trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, tình trạng xây dựng trái phép khu vực 
vùng bán ngập hồ thủy lợi Phước Hòa. Quan tâm xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi 
trường được cử tri quan tâm.  

5. Tập trung thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Chơn 
Thành, hoàn thiện phê duyệt Đề án quy hoạch phân khu các phường theo Đề án 
thành lập thị xã. Đẩy mạnh tiến độ đầu tư hạ tầng các dự án Khu dân cư đô thị và 
thương mại dịch vụ Suối Đôi, Khu dân cư Thành Tâm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
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công tác giải phóng mặt bằng các dự án: dự án Mở rộng TTHC huyện, dự án 
đường N3 nối dài; dự án KCN và dân cư Becamex – Bình Phước, đường Đại Nam 
– Minh Lập, đường Nguyễn Văn Linh nối dài, đường giao thông phía Tây QL13, 
đường vòng quanh hồ Phước Hòa, các dự án đường điện cao áp trên địa bàn,...). Rà 
soát các nội dung về quy hoạch và chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng xây 
dựng đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước) và đường 
cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành 

6. Triển khai các hoạt động Hè năm 2022, hỗ trợ tổ chức thành công kỳ thi 
quốc gia THPT trên địa bàn; công tác chuẩn bị Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 
và năm học mới 2022-2023; đẩy nhanh thực hiện kế hoạch xây dựng trường 
chuẩn Quốc gia năm 2022. Quan tâm tổ chức các hoạt động chăm sóc trẻ em, 
phòng chống bạo lực gia đình.   

7. Quan tâm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khám chữa bệnh, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Phấn đấu 
đẩy nhanh và hiệu quả công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng 
đạt chỉ tiêu được phân bổ.   

8. Quan tâm thực hiện công tác giảm nghèo, lao động, việc làm, an sinh xã hội, 
chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và công tác chăm sóc trẻ 
em. Tiếp tục rà soát, thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch 
Covid-19. Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao tỷ lệ lao 
động tham gia bảo hiểm.  

9. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện kinh tế - chính trị; tổ 
chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm 2022 và kỷ niệm 
20 năm thành lập huyện. Tập trung luyện tập, tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp 
tỉnh phấn đấu đạt thành tích cao. Đôn đốc thực hiện và tổ chức đánh giá phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình 
Phước nói lời hay, làm việc tốt”.  

10. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về "xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên 
phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững 
vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình 
Phước trong tình hình mới".   

11. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy trách nhiệm 
người đứng đầu; chú trọng thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật kỷ 
cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đẩy mạnh triển khai 
các nhiệm vụ về chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến, 
chứng thực điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử và thanh toán trực tuyến; triển khai đề án 
phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 
số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06/CP). Đặc biệt phải 
tập trung cao độ, thực hiện quyết liệt và thống nhất trong hành động tổ chức 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm 
“Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh 
chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số” từ ngày 01/6/2022 đến 31/8/2022 do 
UBND tỉnh phát động tại Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 01/6/2022. 



 
11 

 

 

12. Duy trì thực hiện công tác tiếp công dân; tăng cường chỉ đạo giải quyết 
các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và rà soát, xử lý dứt điểm những vụ việc kéo 
dài. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022. Chú 
trọng triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. 
Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về phòng chống tham nhũng, lãng 
phí, kê khai tài sản thu nhập đảm bảo đúng thời hạn và đầy đủ đối tượng.  

13. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa 
phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng 
cháy chữa cháy; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm 
về trật tự an toàn xã hội đạt yêu cầu đề ra. 

14. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động thực hiện các phong trào thi đua, 
phát huy sự đoàn kết thống nhất, phát huy trách nhiệm người đứng đầu và khơi dậy 
tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, sự chung tay của doanh nghiệp và nhân dân, 
cùng quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh 
tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, lập thành tích hướng đến chào mừng 20 
năm thành lập huyện Chơn Thành. 

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 
năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện Chơn Thành./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Sở KH&ĐT; 
- TT.HU, TT.HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 
- UBMTTQVN huyện; 
- Các Ban HĐND huyện; 
- Các phòng ban, cơ quan, đoàn thể; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, các CV, 
- Lưu: VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

  
 



TỔNG HỢP  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2022 

 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu 
tỉnh giao 
năm 2022 

Chỉ tiêu 
HĐND 
huyện 
thông 

qua năm 
2022 

Kết quả 
thực hiện 6 
tháng đầu 
năm 2022 

So sánh 

Với chỉ tiêu 
tỉnh giao 

Với chỉ tiêu 
HĐND huyện 

thông qua 

Với cùng kỳ 
năm 2021 

A B C 1 2  2 3 4 5 

1  
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (ngành NN, 
CN và XD) 

% 
(*) 

14-15   
 

  
Bằng 

116,69% 

2  GTSX ngành nông nghiệp Tỷ đồng 
(*) 

3.967 1.396 
 

Đạt 35,19%  
Bằng 

101,30% 

3  GTSX ngành công nghiệp  Tỷ đồng 
(*) 

24.573 12.294 
 

 Đạt 50,03% 
Bằng 

119,22% 

4  GTSX ngành xây dựng Tỷ đồng 
(*) 

2.107 1.132 
 

Đạt 53,73% 
Bằng 

111,81% 

5  Tổng mức bán lẻ hàng hóa  Tỷ đồng 
(*) 

10.281 5.235 
 

 Đạt 50.92% 
Bằng 

111,29% 

6  Doanh thu ngành dịch vụ Tỷ đồng 
(*) 

2.640 1. 328 
 

Đạt 50,3% 
Bằng 

100,27% 

7  Thu ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 818 938 316,873  Đạt 38,7 % Đạt 33,8%  
Bằng 

 55,8% 

8  Chi ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 812,372 932,372 353,044  Đạt 43,5% đạt 37,9%  
Bằng  

125,2%  

9  Giải quyết việc làm 
Lao 
động 

4.600 5.300 3.628 Đạt 78,8% Đạt 68,45% 
Bằng 

100,43% 

10  Đào tạo nghề 
Lao 
động 

(*) 2.000 1.261 
 

Đạt 63,05% 
Bằng 

100,47% 

11  Tỷ lệ giảm hộ nghèo so với cuối năm trước % 
 

0,05 
Chỉ tiêu tính 

cả năm 
 

  
 



 
13 

 

 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu 
tỉnh giao 
năm 2022 

Chỉ tiêu 
HĐND 
huyện 
thông 

qua năm 
2022 

Kết quả 
thực hiện 6 
tháng đầu 
năm 2022 

So sánh 

Với chỉ tiêu 
tỉnh giao 

Với chỉ tiêu 
HĐND huyện 

thông qua 

Với cùng kỳ 
năm 2021 

12  Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 
(*) 

99,12 99,1% 
 

  
 

13  
+ Tỷ lệ bao phủ BHYT % 

(*) 
93,0 91% 

 
  

 

+ Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH % 42 42,0 30% 
 

 
 

14  Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh % 
(*) 

99,9 
Chỉ tiêu tính 

cả năm 
 

  
 

15  
Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi đến 
cuối năm  

% 10 8,38 
Chỉ tiêu tính 

cả năm 
 

  
 

16  Tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia % 
(*) 

100 100% 
 

  
 

17  Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia % 44 
41,66% 
(10/24) 

Đạt 20,83% 
(05/24) 

 
  

 

18  Tỷ lệ gia đỉnh đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" % 
(*) 

97,9 
Chỉ tiêu tính 

cả năm 
 

  
 

19  
Tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư 
văn hóa" 

% 
(*) 

97,0 
Chỉ tiêu tính 

cả năm 
 

  
 

20  
Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong 
năm 

Xã 1 1 
Chỉ tiêu tính 

cả năm 
 

  
 

  
Ghi chú: (*) Chỉ tiêu tỉnh không giao. 
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