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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2022

Đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức 
tạp, khó lường, tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế - xã hội. Song, dưới sự 
lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của 
chính quyền các cấp, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc; sự quyết liệt, chủ động của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cùng sự 
nỗ lực của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, 
Ban hành Chương trình công tác; triển khai chỉ đạo tất cả các hoạt động trên các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh… đã đạt được nhiều kết 
quả tích cực: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ
Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện năm 2022 ước đạt 789,39 tỷ

đồng (theo giá so sánh); theo thời giá hiện hành là 1.167,71 tỷ đồng - tăng
10,07% so với năm 2021

1. Nông - Lâm Nghiệp
a) Trồng trọt
- Vụ Đông Xuân: Cây lúa nước, diện tích đã cấy 548,85/550ha, năng xuất 

34,25tạ/ha, sản lượng 1881,59 tấn, đạt 99,46% so với kế hoạch. Cây Ngô, diện 
tích gieo tỉa 120/120 ha; năng xuất 9,5 tạ/ha; sản lượng 114 tấn, đạt 100% so với 
kế hoạch. Rau màu các loại, diện tích đã trồng 25/25ha; năng xuất 12,4 tạ/ha; 
sản lượng 31 tấn, đạt 127,83% so với kế hoạch.

- Vụ Hè thu: Lúa ruộng, diện tích đã cấy 570,95/570ha; năng xuất 35 
tạ/ha; sản lượng 1.998,33 tấn, đạt 103,11% so với kế hoạch. Lúa rẫy (lúa 
nương), diện tích đã tỉa 500/500ha; năng xuất 19,5tạ/ha; sản lượng 975 tấn, đạt 
102,63% so với kế hoạch. Cây Ngô, diện tích thực hiện 120/120; năng suất 10,5 
tạ/ha; sản lượng 126 tấn, đạt 110,52% so với kế hoạch. Rau màu các loại, diện 
tích 25ha; năng suất 12,4 tạ/ha; sản lượng 31 tấn, đạt 127,8% so với kế hoạch. 

* Tổng sản lượng cây lương thực có hạt năm 2022: 5.220,89 tấn, đạt 
101,37% so với Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND 
huyện (5.150 tấn).
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- Cây ăn quả: Trồng mới 72ha cây Xoài và một số loại cây ăn quả khác; 
đạt 180% so với Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND 
huyện (40ha).

- Cây dược liệu: Đã trồng được 74,9 ha, trong đó: Sâm Ngọc Linh 22,3 
ha; Đẳng Sâm 27,63ha; Dược liệu khác (Lan Kim tuyến, Giảo cổ lam, Đương 
quy,...) 25 ha; đạt 101,2% so với Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 
của HĐND huyện (74ha).

b) Chăn nuôi - Thú y
- Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm 66.378 con, đạt 102,27% kế 

hoạch; trong đó: Đàn gia súc 16.169 con1, đạt 108,51% so với Nghị quyết số 
20/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND (14.900 con); gia cầm 50.209 con. 

- Thú y: Tình hình phát triển chăn nuôi, xử lý dịch bệnh luôn được huyện 
quan tâm, tổ chức triển khai thường xuyên, kịp thời nên các dịch bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm như: dịch lở mồm long móng (LMLM) ở 
gia súc, Viêm da nổi cục trâu, bò, dịch tai xanh ở lợn, dịch tả lợn, Dại ở đàn chó, 
mèo và dịch cúm A (H5N1) ở gia cầm chưa xuất hiện trên địa bàn huyện Nam 
Trà My2. 

c) Lâm Nghiệp
- Chăm sóc rừng khoanh nuôi BVR (có trồng bổ sung): 200 ha/19 hộ; hợp 

đồng hoạt động chăm sóc rừng năm nhất với Tỉnh Đoàn Quảng Nam diện tích 
06 ha (7.200 cây Giổi xanh) trên địa bàn xã Trà Cang và Trà Mai. Triển khai lập 
hồ sơ thiết kế chăm sóc rừng phòng hộ năm thứ nhất diện tích 11,79 ha/12 hộ, 
chăm sóc trồng rừng gỗ lớn năm thứ nhất 2022 diện tích 77,94 ha/91 hộ, lực 
lượng chuyên trách bảo vệ rừng trồng 6.000 cây để hưởng ứng Chương trình 
trồng 1 tỷ canh xây theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Trồng rừng: Trong năm, toàn huyện trồng mới 1.438 ha gồm các loại 
cây như Quế, Dỗi, Xoan ta, Sao đen theo các chương trình cụ thể: Hưởng ứng 
phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân nhâm Dần, 
nhân dân các xã đã trồng 644.234 cây (1.100 ha); trồng theo Nghị quyết số 
40/2017/NQ-HĐND đã hỗ trợ nhân dân 300.000 cây quế giống Trà My (288 ha) 
và các hộ gia đình tham gia trồng rừng gỗ lớn, diện tích 50 ha. 

* Công tác trồng rừng năm 2022 ước đạt 109,7% so với Nghị quyết số 
20/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND (1.310ha).

d) Thủy lợi: UBND huyện chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn huyện phối 
hợp với UBND các xã kiểm tra, khảo sát các công trình thủy lợi và nước sinh 
hoạt trên địa bàn để có kế hoạch sữa chữa, nạo vét, đắp bờ... khắc phục kịp thời 

1 Trâu 1.385 con, Bò 3.934 con, Dê 2.982 con, Heo 7.868 con), Đàn gia cầm: 50.209 con.
2 Thực hiện tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi với 240 lít hóa chất và tiêm phòng vắc xin gia súc tại 8/10 
xã, số lượng vắc xin Lỡ mồm long móng trâu, bò 2.075 liều, Vắc xin Dịch tả lợn 2.218 liều. Hướng dẫn phòng 
chống dịch bệnh trên 6.000 con gà của 60 hộ được hỗ trợ chăn nuôi gà phát triển kinh tế.
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phục vụ sản xuất và nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Trong năm 2022, thực hiện 
sửa chữa 01 công trình thuỷ lợi Nước Ui, Nước Canh xã Trà Mai; Xây mới công 
trình Thuỷ lợi Mường Lứt, xã Trà Cang. Ngoài ra, UBND huyện còn giao cho 
phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư 01 công trình thuỷ 
lợi  và 01 công trình nước sinh hoạt phục vụ khu dân cư làng Mô Tiêu, thôn 1, 
xã Trà Linh. Đồng thời phê duyệt chủ trương sửa chữa các công trình thuỷ lợi, 
nước sinh hoạt bị hư hỏng năm 2021. 

-> Tỷ lệ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 72%, đạt thấp hơn so với chỉ 
tiêu giao (Chỉ tiêu giao 75%).

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp lâm nghiệp đạt 119,75 tỷ đồng (theo 
giá so sánh); theo giá hiện hành đạt 245,39 tỷ đồng, tăng 125% so với năm 2021

2. Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại dịch vụ, giao thông vận tải
a) Tiểu thủ công nghiệp: Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp vẫn tiếp tục 

duy trì phát triển ở một số ngành nghề chủ yếu: Chế biến thực phẩm, khai thác 
cát sỏi, khai thác lâm sản phụ từ rừng, mộc dân dụng và một số nghề truyền 
thống ở địa phương: Dệt, rèn, dệt thổ cẩm, đan lát, rượu cần...

b) Thương mại - Dịch vụ 
Hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại luôn có hướng phát triển theo 

chiều hướng tốt, ổn định; chất lượng dịch vụ được cải thiện. Tổ chức thành công 
các phiên Chợ Sâm Ngọc Linh hằng tháng và Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ IV, 
cùng với việc vận động các doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể tham gia các Hội 
chợ, triển lãm: Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 
2022; Hội chợ trưng bày sản phẩm quế Trà My và sản phẩm công nghiệp, nông 
nghiệp nông thôn biêu biểu” tại huyện Bắc Trà My…- Qua đó, giúp đẩy mạnh 
việc mua bán, trao đổi  một số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của địa phương 
được thuận lợi.

c) Giao thông - vận tải 
Ban hành các kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, chỉ đạo các ngành ra 

quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông tại trung tâm huyện; kiểm tra 
hoạt động của các bến xe, xe khách, chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách và 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhìn chung, các đơn vị vận tải hành 
khách đã bố trí phương tiện khai thác vận chuyển, bảo đảm nhu cầu đi lại của 
nhân dân an toàn, thông suốt, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19. Không có hiện tượng xe dù, bến cóc trên địa bàn huyện.

Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 131,2 tỷ đồng (theo giá so 
sánh); giá hiện hành 249,28 tỷ đồng tăng 140% so với năm 2021.

3. Thu chi ngân sách - Tài chính tín dụng
- Công tác điều hành kế hoạch và quản lý ngân sách đảm bảo theo các quy 

định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và cơ chế điều hành của địa 
phương; Do vậy việc điều hành dự toán qua 01 năm thực hiện đảm bảo hiệu quả, 
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tiết kiệm và cân đối được các nhiệm vụ tài chính trong năm ngân sách.
- Tổng thu ngân sách địa phương năm 2022, ước đạt 1.204.816 triệu đồng, 

đạt 237% so với chỉ tiêu kế hoạch (trong đó: Thu NSĐP được hưởng theo phân 
cấp là 87.579 triệu đồng; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 820.618 triệu 
đồng; thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 289.243 triệu đồng; thu kết dư 
ngân sách 3.841 triệu đồng và thu ngân sách cấp xã nộp trả 3.535 triệu đồng). 
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 ước đạt 1.067.006 triệu đồng, đạt 
238% so với dự kiến (trong đó: chi đầu tư phát triển 468.391 triệu đồng, đạt 
521 chỉ tiêu giao; chi thường xuyên 430.480 triệu đồng, đạt 122 chỉ tiêu kế 
hoạch giao; chi từ nguồn dự phòng NS 2.599 triệu đồng; chi nộp trả NS cấp trên 
61.765 triệu đồng và chi bổ sung NS cấp xã 107.082 triệu đồng).

- Hoạt động tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiền mặt và nhu cầu 
vốn cho hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh (nhất là nhu cầu vốn cho phát 
triển cây dược liệu và Trồng Sâm Ngọc Linh).

5. Quy hoạch - Đầu tư xây dựng cơ bản
a) Công tác Quy hoạch 
- Phối hợp với Phân viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn miền Trung

rà soát, bổ, sung, tích hợp các quy hoạch xây dựng vào phương án phát triển 
tổng thể kinh tế - xã hội huyện Nam Trà My thời kỳ 2021-2030; tích hợp vào 
Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND 
huyện tiếp tục đề nghị Các Sở Ngành của Tỉnh thẩm định, phê duyệt điều chỉnh 
Quy hoạch chung Đô thị trung tâm huyện Nam Trà My và Vùng phụ cận đến 
năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 3580/QĐ-UBND ngày 
29/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam và Đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng 
huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030.

b) Đầu tư xây dựng cơ bản
- Thẩm định chủ trương đầu tư: Phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch 

thực hiện 79 dự án dự án khởi công mới trong năm 2022 với tổng mức đầu tư 
351.914 triệu đồng (bao gồm kế hoạch thực hiện các nội dung trong 3 Chương 
trình MTQG).

- Lựa chọn nhà thầu: Tổng cộng 102 gói thầu được lựa chọn với nhiều 
hình thức, tổng giá gói thầu là 189,32 tỷ đồng, tổng giá trao thầu là 188,79 tỷ 
đồng, tiết kiệm qua lựa chọn nhà thầu 0,53 tỷ đồng. Thường xuyên theo dõi 
hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về lựa chọn nhà thầu, 
chấn chỉnh việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia, Báo Đấu thầu; thực hiện đúng lộ trình lựa chọn nhà thầu theo hình 
thức đấu thầu qua mạng đã được ban hành. Trong năm 2022, thực hiện thẩm 
định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 
83 dự án. 

- Thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 
thuật xây dựng đối với 124 công trình; chủ đầu tư trình thẩm định 402.908 triệu 
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đồng, giá trị sau thẩm định 398.804 triệu đồng; giảm dự toán so với chủ đầu tư 
đề nghị là 4.104 triệu đồng.

- Giải ngân vốn đầu tư: Đến hết ngày 30/11/2022, tổng kế hoạch vốn đầu 
tư bố trí cho các dự án do huyện Nam Trà My quản lý là 355.387,090 triệu 
đồng; đã giải ngân 168.917,996 triệu đồng, đạt tỷ lệ 47,53% kế hoạch vốn giao. 
Trong đó, kế hoạch vốn giao năm 2022 là 355.306,444 triệu đồng, giải ngân 
168.837,351 triệu đồng, đạt tỷ lệ 47,82% so với kế hoạch vốn giao3. Kế hoạch 
vốn tỉnh, huyện năm 2021 được phép kéo dài là 80,646 triệu đồng, giải ngân 
100% kế hoạch vốn4

- Công tác quyết toán dự án hoàn thành: Phê duyệt 36 dự án, tổng mức 
đầu tư 133.604,637 triệu đồng, giá trị đề nghị quyết toán 118.235,787 triệu 
đồng, giá trị phê duyệt quyết toán 117.337,773 triệu đồng; tiết kiệm ngân sách 
898,014 triệu đồng.

6. Về công tác quản lý đất đai - môi trường
a) Quản lý đất đai
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 715/QĐ-UBND, ngày 
18/3/2022  và đang triển khai thực hiện. Kiểm tra, rà soát công tác lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gởi Sở Tài nguyên-Môi trường 
thẩm định.

- Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Lập hồ sơ trình 
UBND tỉnh giao đất cho 05 tổ chức, đơn vị, với tổng diện tích xin giao 16.855,8 
m2/05 tổ chức5. Bàn giao đất ngoài thực địa cho công trình Thuỷ điện Trà Leng 
2, Thuỷ điện Nước Bưu.  Phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 
và đất trồng câu lâu năm cho các hộ gia đình, cá nhân tại 03 xã: Trà Mai, Trà 
Tập, Trà Dơn gồm: 21 hộ gia đình, cá nhân; 23 Giấy chứng nhận QSD đất; tổng 
diện tích được cấp: 10.362 m2, loại đất ở và đất trồng cây lâu năm. Ngoài ra còn 
phê duyệt kết quả trúng đấu giá của 07 hộ gia đình, cá nhân với 09 lô đất, diện 
tích 1.259,8m2 .

- Thuê đất: Lập hồ sơ trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất và 
cho thuê đất cho 08 tổ chức, đơn vị, với tổng diện tích xin thuê là 727.844,9 
m2/09 dự án, công trình.

3 Ngân sách Trung ương đạt tỷ lệ 30,53% (39.817,675/130.439,579 triệu đồng). Ngân sách tỉnh đạt tỷ lệ 48,74% 
(78.893,345/161.878,583 triệu đồng). Ngân sách huyện đạt tỷ lệ 79,56% (50.061,174/62.923,082 triệu đồng). 
Ngân sách xã đạt tỷ lệ 99,93% (65,157/65,2 triệu đồng).
4 Ngân sách trung ương, với tổng kế hoạch vốn năm 2021 được phép kéo dài là 78.706.000 đồng, giải ngân 
100%. Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu, với tổng kế hoạch vốn năm 2021 được phép kéo dài là 1.939.600 đồng, 
giải ngân 100%
5 Trường PTDTBT Tiểu học Trà Cang (8 điểm Trường), Trường mẫu giáo Trà Cang (8 điểm Trường), Trường 
mẫu giáo Phong Lan (6 điểm Trường), Trường PTDTBTTH Trà Tập (7 điểm Trường).
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- Thu hồi đất: Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức bị 
ảnh hưởng của 07 công trình, dự án với tổng diện tích khoảng: 269.797,4 m2 của 
75 hộ gia đình, cá nhân và 08 tổ chức trên địa bàn huyện6. 

b) Quản lý khoáng sản
Chỉ đạo các ngành liên quan của huyện phối hợp với các Sở, Ban ngành 

của Tỉnh và UBND các xã kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản: Kiểm 
tra việc khai thác ngoài phạm vi và vận chuyển cát, sỏi ra khỏi dự án Kè bảo vệ 
bờ sông Nước Là, khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà My theo Công văn 
số 429/STNMT-KS ngày 28/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Kiểm 
tra việc vận chuyển, tập kết cát của Công ty Thủy điện Ngọc Linh tại vị trí thi 
công đập thuộc công trình Thủy điện Trà Linh 2. Kiểm tra việc xin khai thác, tận 
thu khoáng sản trong khu vực công trình, dự án Thủy điện Nước Bươu và 
Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My 
(ĐH1.NTM). 

c) Lĩnh vực môi trường
- Tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày: Ngày nước thế giới, Ngày khí 

tượng thế giới, Chiến dịch giờ trái đất, Ngày quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 
trường. Yêu cầu UBND các xã thực hiện vệ sinh môi trường trong công tác 
phòng chống dịch bệnh ở động vật; phân loại thu gom, vận chuyển, xử lý rác 
thải đảm bảo.

- Hướng dẫn một số thủ tục bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất 
kinh doanh; triển khai một số nội dung liên quan đến lĩnh vực khai thác nước 
dưới đất, cấp phép môi trường, bảo vệ môi trường đối với các hộ tham gia phát 
triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

* Thực hiện rà soát các chỉ tiêu Nông thôn mới trong tiêu chí số 17 về môi 
trường và an toàn thực phẩm; trong đó tỷ lệ hộ có nhà tiêu đạt 67%.

7. Thực hiện các chương trình chính sách phát triển nông thôn 

7.1. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm (Nghị 
quyết số 17/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)

Phê duyệt Dự án và chủ trì dự án Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My tại Quyết định số 1079/QĐ-
UBND, ngày 01/6/2022 theo đó Chủ dự án là HTX cộng đồng Ngọc Linh; tổng 
kinh phí thực hiện: 3.021.602.732 đồng7; Giải ngân 1.235,786 triệu đồng/1.260 

6 Gồm: Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Đăk Di 1 (đợt 3): 01 hộ gia đình, cá nhân, diện tích thu hồi 
là: 72,5 m2; Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Đăk Di 2: 01 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức, diện 
tích thu hồi là: 503,7 m2; Đường Lâm Sinh (Trà Nam) đợt 2: 01 hộ gia đình, cá nhân, diện tích thu hồi là: 662,4 
m2; Đường Trường Sơn Ðông, đoạn qua huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; Gói thầu Ð13 (Km140 - 
km142): 01 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức, diện tích thu hồi là: 65.280,8 m2; Dự án Thủy điện Nước Bươu 
với tổng diện tích thu hồi là: 114.815,3 m2, với 31 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức; Thủy điện Trà Linh 1. 
Hạng mục: Lòng hồ, tháp điều áp, nhà máy, đập phụ với tổng diện tích thu hồi là: 74.852,6 m2, gồm 21 hộ gia 
đình, cá nhân và 02 tổ chức; Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Trà Tập với tổng diện tich: 13.610,1 m2, gồm 
04 hộ gia đình, cá nhân.
7 Ngân sách tỉnh: 1.260.000.000 đồng (Vốn sự nghiệp: 560.000.000 đồng, vốn đầu tư: 700.000.000 đồng). Vốn 
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triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,5%, trong đó vốn sự nghiệp đạt 100% (560 triệu đồng), 
vốn đầu tư đạt 99,1% (693,786 triệu đồng).

7.2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Đến thời điểm hiện huyện có 02 xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên, 08/10 xã 
dưới 13 tiêu chí8. Như vậy, so với chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết Nghị quyết số 
20/NQ-HĐND, ngày 27/12/2021 thì chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới không 
đạt. Vốn đầu tư thực hiện là 17.274,375 triệu đồng, đã giải ngân 5.850,238 triệu 
đồng, đạt 33,87%. 

7.3. Công tác sắp xếp ổn định định dân cư (theo Nghị quyết số 
23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND và Quyết định số 2405/QĐ-
UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh)

- Công tác sắp xếp dân cư: Phê duyệt phương án, đôn đốc các xã đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp dân cư cho 02 xã gồm 25 hộ xã Trà Leng (khu 
dân cư Tăk Pát, thôn 2) và 82 hộ xã Trà Cang (khu dân cư Tak Răng, thôn 2)9. 
Cấp kinh phí cho UBND các xã thực hiện (Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 
30/3/2022); cấp bổ sung kinh phí cho UBND các xã Trà Leng, Trà Cang và Trà 
Nam, số tiền 6.165.000.000 đồng10. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn phân bổ năm 
2022 là 4.770 triệu đồng11/6.000 triệu đồng, đạt 79,50%.

7.4. Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn 
(theo Nghị quyết 87/NQ-HĐND ngày 30/12/2020)

Có 03 công trình chuyển tiếp từ năm 2021 đã nghiệm thu hoàn thành đưa 
vào sử dụng 03 đường bê tông hoá: Đường ven sông Tranh, thôn 4 xã Trà Mai, 
chiều dài 970m; đường vào làng Long Linh, thôn 1 xã Trà Nam, chiều dài 
841m; đường vào KDC Măng Rông, thôn 2 xã Trà Vinh, chiều dài 757m; hiện 
đang quyết toán hồ sơ dự án hoàn thành.

7.5. Bê tông hoá GTNT (theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 26/4/2019) 

đối ứng của HTX: 1.748.242.732 đồng. Ngân sách huyện: 13.360.000 đồng (chi phí quản lý dự án).
8  Trà Mai đạt 18 tiêu chí; Trà Nam đạt 10 tiêu chí; Trà Tập đạt 10 tiêu chí; Trà Cang đạt 06 tiêu chí; Trà Vân đạt 
09 tiêu chí; Trà Vinh đạt 09 tiêu chí; Trà Don đạt 11 tiêu chí; Trà Dơn đạt 07 tiêu chí; Trà Leng đạt 10 tiêu chí; 
Trà Linh đạt 14 Tiêu chí.
9 Tiến độ thực hiện: Đến nay, KDC Tak Pát, Trà Leng và KDC  Long Riêu, Trà Nam người dân đã di chuyển 
đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống. Dự kiến đến hết tháng 12/2022 có 169/169 hộ hoàn thành công tác ổn định 
sắp xếp dân cư theo nội dung được phê duyệt. Đối với Khu dân cư Tak Răng, xã Trà Cang có 48/182 hộ nhà ở cơ 
bản đã hoàn chỉnh, nhân dân bắt đầu di chuyển về nơi ở mới. Riêng 34 hộ còn lại, xã đang điều chỉnh Phương án 
sắp xếp, ổn định dân cư - Nguyên nhân là một số hộ xét thấy điều kiện tại vị trí ở hiện tại đảm bảo, ổn định, giữ 
gìn được cảnh quan, môi trường, tài sản của gia đình; nên có nguyện vọng được chỉnh trang lại nhà ở tại chổ, 
chứ không di dời.
10 Xã Trà Leng, số tiền: 1.375.000.000 đồng cho 25 hộ thực hiện các hạng mục san nền, di chuyển và nhà vệ 
sinh. Xã Trà Cang, số tiền: 2.870.000.000 đồng cho 82 hộ thực hiện các hạng mục san nền, nhà vệ sinh. Xã Trà 
Nam, số tiền: 1.920.000.000 đồng cho 53 hộ thực hiện hạng mục san nền, 01 hộ thực hiện hạng mục di chuyển, 
62 hộ thực hiện hạng mục nhà vệ sinh.
11 Hỗ trợ di chuyển 26 hộ/250 triệu đồng; hỗ trợ san lấp nền nhà 122 hộ/3.660 triệu đồng; hỗ trợ nhà vệ sinh 03 
hộ/15 triệu đồng.
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Hiện tại, có 07/10 xã đang triển khai làm đường bê tông nông thôn, đã làm 
được 8,5 km/10,35 km12, đạt 57% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (Nghị quyết 
đề ra chỉ tiêu 15km)

7.6. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Tổng số phẩm đăng ký tham gia năm 2022 là 06 sản phẩm/05 sản phẩm 

đăng ký, đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết giao gồm: Gạo đỏ Nam Trà My, Trà dây 
Ngọk Linh, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Savigout, Trà túi lọc giảo cổ lam, Mứt 
đảng sâm, Măng ớt Quang Bảo. Tất cả các sản phẩm trên đã qua vòng đánh giá, 
phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2022 và đã hoàn thiện hồ sơ tham 
gia đánh giá, phân hạng cấp tỉnh năm 2022. Tổng kinh phí thực hiện: 705,160 
triệu đồng13. Hiện tại đã giải được 323 triệu đồng/400 triệu đồng, còn 77 triệu 
đồng tiếp tục giải ngân trong tháng còn lại của năm.

7.7. Thực hiện cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh 
và cây dược liệu khác theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022

UBND huyện đã phân bổ 20.000 cây Sâm Ngọc Linh14 cho 07 xã vùng 
quy hoạch bảo tồn, phát triển sâm Ngọc linh theo nội dung văn bản số 
135/TTPTS-HCTH ngày 10/10/2022 của Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh 
và Dược liệu Quảng Nam V/v tiếp nhận cây giống Sâm Ngọc Linh 01 năm tuổi 
để cấp hỗ trợ cho các hộ dân theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 
21/4/2022 của HĐND Tỉnh.

7.8. Thực hiện cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My theo 
Nghị Quyết 40/2017/HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam

Hỗ trợ phát tiển Cây Quế: Trồng tập trung, diện tích thực hiện 123ha, số 
hộ tham gia 300, lượng cây giống đăng ký 135.300 cây. Trồng phân tán, diện 
tích trồng 165ha, số hộ tham gia 300, lượng cây đăng ký 165.000. Trồng xen 
diện tích trồng 5ha, số hộ tham gia 300, lượng cây 5.625. Hỗ trợ chăm sóc, bảo 
vệ cây trội 14 cây; hướng dẫn tập tuấn cho 600 hộ đăng ký. Tổng kinh phí thực  
phương án 1.159.180.000 đồng15 . Gieo ươm giống Quế Trà My được 500.000 
cây quế con, cấp theo Nghị quyết 40/2018/HĐND tỉnh trong năm là 300.000 
cây, số cây con giống còn lại cung ứng cho các dự án khác và các hộ nông dân 
trong huyện. 

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC - Y TẾ - VĂN HÓA
1. Giáo dục và đào tạo

12 Xã Trà Mai 110m. Trà Linh 4.145m. Trà Vân 130m. Trà Vinh 100m. Trà Nam 1.100 m. Trà Tâp 500m. Trà 
Don 400m. Riêng đối với công trình chuyển tiếp năm 2021, có 02 xã hoàn thành với chiều dài 1,25km (xã Trà 
Leng 300m - đường vào làng ông Dũng thôn 1; xã Trà Cang 950m đường vào khu dân cư Lâng Loan, Trà Don 
700m).
13 Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 400.000.000 đồng; chủ thể đối ứng: 305.160.000 đồng.
14  Xã Trà Linh: 3.250 cây; xã Trà Cang 3.250 cây; xã Trà Nam: 3.250 cây; xã Trà Tập: 3.250 cây; xã Trà Dơn 
3.000 cây; xã Trà Don 3.000 cây; xã Trà Leng 1.000 cây.
15 Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 80%: 934.000.000 đồng. Nhân dân đối ứng 20%: 225.180.000 đồng. 
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Toàn huyện có 29 trường, 372 lớp với 9.589 học sinh ở tất cả các bậc học 
từ Mẫu giáo đến THPT, số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 711 người16. 
Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai năm học mới 2022-2023 đảm bảo theo kế 
hoạch; trong năm tỷ lệ học sinh ra lớp luôn duy trì ở mức cao trên 98%; các đơn 
vị trường có có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh và giao viên trong mùa 
mưa bão, nhất là các điểm trường có nguy cơ sạt lỡ. Cơ sở vật chất được đầu tư 
xây dựng theo hướng kiên cố hóa, từng bước đáp ứng được nhu cầu dạy và học; 
mạng lưới trường lớp học bố trí phù hợp17 với điều kiện đặc thù của địa phương 
và theo quy hoạch khu dân cư. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và xóa 
mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tổ chức giảng dạy an toàn, 
hiệu quả, linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 và mùa mưa lũ. Trong 
năm UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 03 trường gồm Mẫu giáo 
Phong Lan, Tiểu học Trà Tập và THCS Trà Dơn. 

2. Y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân
- Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân là 33.022 lượt, đạt 73,37% kế 

hoạch, giảm 09,39% so với cùng kỳ. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 2.688 
lượt, đạt 71,40% kế hoạch và giảm 28,89 so với cùng kỳ18. 

- Chương trình mục tiêu cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Tổng số trẻ em 
< 02 tuổi 1.466 trẻ, số trẻ em < 02 tuổi suy dinh dưỡng 237 trẻ, chiếm tỷ lệ 
17,67%; số trẻ em < 02 tuổi được cân 1.341 trẻ. Tổng số trẻ em từ 2-5 tuổi 
2.613, số trẻ em  từ 2-5 tuổi suy dinh dưỡng 552 trẻ. Tổng số trẻ em <05 tuổi 
4.079, số trẻ em < 05 tuổi bị suy dinh dưỡng 811, chiếm tỷ lệ 19,88%

- Chương trình bảo vệ bà mẹ -trẻ em: Tổng số bà mẹ mang thai 766; số 
phụ nữ đẻ trong năm là 500, số phụ nữ khám phụ khoa 2.110. Tổng số trẻ em đẻ 
ra sống 506 trẻ, số trẻ sơ sinh được cân 399 trẻ, đạt tỷ lệ 78,85%; số sơ sinh có 
cân nặng < 2500g 36 trẻ, số trẻ chết sơ sinh và chu sinh là 0. Tổng số mới thực 
hiện biện pháp tránh thai 744 ca19. Tổng số trẻ em dưới 01 được tiêm chủng 678 
trẻ20. Tiêm chủng đẩy đủ 502 trẻ, đạt 74,04% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3. Văn hoá - Du lịch - Thể thao
a) Văn hoá: Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan khai thực hiện rộng 

rãi với nhiều hình thức đa dạng và phong phú chào mừng các ngày lễ, sự kiện 

16 cán bộ quản lý 68 người, giáo viên 556 người (biên chế 373 người, hợp đồng 183 người), nhân viên 69 người 
(nhân viên biên chế 36 người, nhân viên hợp đồng 33 người), tổng phụ trách 18 người (biên chế 14 người, hợp 
đồng 4 người).
17- Mạng lưới trường học của huyện hiện có 29 trường, 372 lớp với 9.589 học sinh; trong đó: Mầm non - Mẫu 
giáo 10 trường, 107 lớp, nhóm trẻ với 2.706 học sinh; tiểu học 08 trường, 187 lớp với 4.270 học sinh; trung học 
cơ sở 08 trường, 78 lớp với 2.613 học sinh; Tiểu học và Trung học cơ sở 03 trường (PTDTBT TH THCS Trà 
Vinh; PTDTBT TH THCS Long Túc; PTDTBT TH THCS Trà Nam).
18 Tổng số ngày điều trị nội trú 15.006 ngày, đạt 68,51%, giảm 33,16% so với cùng kỳ. Tổng số ca phẫu thuật 03, 
đạt 10% kế hoạch, giảm 80% so với cùng kỳ. Tổng số lượt xét nghiệm 17.871 đạt 34,55%, giảm 64,55%. Siêu âm 
5.029 lượt đạt 59,17%, giảm 32,47%. Chụp X quang 2.624 lượt, đạt 32,52%, giảm 48% so với cùng kỳ.
19  Số mới đặt dụng cụ tránh thai 52 cas; thuốc tiêm tránh thai 277 cas; thuốc uống tránh thai 213 cas; thuốc cấy 
tránh thai 05 cas; bao cao su 185 cas, biện pháp khác 12 cas…).
20 (BCG 526 trẻ, Hib3-(BH- UV-HG)3 475 trẻ, Sởi 521 trẻ, Viêm gan B sơ sinh 222 trẻ)
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trong năm diễn ra trên địa bàn huyện đến đông đảo các đối tượng21 và thực hiện 
trang tin truyền thanh truyền hình phản ánh các hoạt động đời sống kinh tế xã 
hội địa phương22.

Thực hiện công tác bảo tồn trang phục, trang sức truyền thống của đồng 
bào các dân tộc Cadong, Xêđăng, B’hnoong: Mời nhà thiết kế khoa học đi khảo 
sát tại các xã, lấy ý kiến từ các già làng, người uy tín về phục dựng lại những bộ 
trang phục, trang sức truyền thống của dân tộc nhằm phát huy, giữ gìn bản sắc 
văn hoá dân tộc địa phương23. Trang bị mua sắm cồng chiêng và mời nghệ nhân 
dạy đánh cồng chiêng cho 02 xã Trà Don, Trà Dơn.

Triển khai xây dựng 10 nhà sinh hoạt cộng đồng ở các khu dân cư tại 08 
xã. Hiện nay đã có 03 xã đã xây dựng xong: Trà Mai, Trà Cang, Trà Vân. Số 
lượng nhà sinh hoạt cộng động hiện tại đã có 68/115 khu dân cư đạt 59,13% so 
với chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra (chỉ tiêu 40%). Đối với việc xây dựng khu vui 
chơi thể thao xã Trà Dơn, Trung tâm văn hóa Thể thao xã Trà Vinh đang xây 
dựng chưa hoàn thành nên chỉ tiêu Trung tâm VH-TT xã chưa đạt chỉ tiêu đề ra 
theo Nghị quyết (Chỉ tiêu đặt ra 02 Trung tâm đạt chuẩn).

c) Du lịch
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phân công cán bộ, tham gia phối hợp 

cùng đoàn làm phim thực hiện dự án truyền thông “Việt Nam trong tôi - My 
Việt Nam”. Quảng bá tiềm năng du lịch trên mạng xã hội Youtube và Facebook. 
…Trong năm, có gần 50.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm (riêng trong lễ 
hội sâm Ngọc Linh đã đạt 11.000 lượt) đạt 100% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 
đề ra.

d) Thể dục - Thể thao: Tổ chức các hoạt động và tham gia đầy đủ các giải 
đấu thể dục thể thao với các đội bạn của Tỉnh trong hưởng ứng trong phong trào 
toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ Vĩ Đại và ngày vì sức khoẻ 
toàn dân24. 
21 Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); lễ tuyển quân 2022, 47 
năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2022), 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày Quốc tế lao động (01/5) và “tháng công nhân”, 68 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), 
tuyên truyền ngày sách Việt Nam, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022, ngày gia đình Việt 
Nam, 62 năm ngày Du lịch Việt Nam 09/7/1960 – 09/7/2022), kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 
(27/7/1947-27/7/2022), 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2022), Lễ hội 
sâm Ngọc linh lần IV năm 2022, 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (22/7/1947-22/7/2022) và kỷ niệm 110 năm 
ngày sinh Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(2/9/1945-2/9/2022).
22 Xây dựng 135 chương trình thời sự phát thanh, với hơn 1.048 tin, 151 bài viết phóng sự, 36 chương trình tiếng 
cadong, 352 chuyên mục phát thanh để phản ánh các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội, các hoạt động diễn ra 
trên địa bàn huyện. Riêng đối với Lễ Hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 4 đã thực hiện 15 bài phát thanh, 28 bài về các 
chuyên mục tuyên truyền, 02 phóng sự, 07 phim truyền hình và khoảng 10 tin truyền hình gởi QRT
23 Đối với dân tộc Ca Dong, khảo sát lấy ý kiến tại 03 cụm: 01 cụm tại xã Trà Dơn và Trà Tập; 01 cụm tại xã Trà 
Vân và Trà Vinh; 01 cụm về dân tộc  Xêđăng được tổ chức tại xã Trà Nam (gồm Trà Linh và rà Nam, Trà Cang); 
Dân tôc B’hnoong được tổ chức tại xã Trà Leng.
24 Triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2022 – 2030; 
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Duy trì hoạt động câu lạc bộ Cầu lông, câu lạc bộ Karatedo; tổ chức giải Cờ 
tướng lần thứ VI, giải bóng chuyền nữ chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tham gia giải 
Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam cúp Nyna lần thứ VIII. Tổ chức các giải thể thao trong chương trình 
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4. Lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm
a) Lao động 
- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ đưa 23 lao 

động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc theo thỏa 
thuận hợp tác giữa huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và chính quyền quận 
Hamyang, tỉnh Geyongsangnam, Hàn Quốc. 

- Triển khai sàn giao dịch việc làm cố định tại trung tâm huyện; tổ chức 
08 phiên giao dịch việc làm tại các xã, đã có hơn 1.800 lao động tham gia phiên 
giao dịch việc làm. Tư vấn tuyển sinh 315 lao động tham gia học nghề; tiếp nhận 
218 hồ sơ xin việc làm, hỗ trợ cho lao động hoàn thiện hồ sơ đưa lao động đi 
làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

b) Đào tạo nghề và giải quyết việc làm 
Ban hành kế hoạch đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 202225.Thực hiện định hướng nghề nghiệp, tư vấn 
tuyển sinh, hướng nghiệp việc làm cho học sinh cấp bậc THCS và THPT26. Tư 
vấn, tuyển sinh được 525 lao động có nhu cầu học nghề; đặt hàng, đào tạo nghề 
và thực hiện chính sách hỗ trợ cho 385 lao động. Chuyển dịch làm việc và tạo 
việc làm trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ cho 375 lao động. Tổ chức 02 hoạt 
động tư vấn, tuyển sinh đào tạo nghề sơ cấp cho 55 thanh niên hoàn thành nghĩa 
vụ quân sự, tuyển sinh được 08 học viên là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân 
sự tham gia học nghề.

Như vậy, công tác đào tạo nghề cho lao động trong năm 2022 đạt 393 lao 
động27, đạt 196,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao (nếu tính cả số 
học sinh đi học trung cấp, cao đẳng nghề thì số lao động của huyện được đào 
tạo nghề trong năm là 621 người, đạt 310,0% kế hoạch). Theo kết quả thu thập 
thông tin thị trường lao động năm 2022, số lao động qua đào tạo của huyện là 
6.340 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 35,21%, vượt chỉ tiêu so 
với HĐND huyện giao.

5. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội
a) Công tác giảm nghèo
Toàn huyện có 557 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững và 27 hộ cận 

nghèo đăng ký thoát cận nghèo vượt qua mức sống trung bình. UBND huyện 

Đại hội TDTT huyện Nam Trà My lần thứ V năm 2021-2022 như: giải Cầu lông, giải Bóng bàn, giải Điền kinh, 
giải Việt dã, giải Bóng chuyền nam, giải Bóng đá nữ, Kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, Bóng đá nam 7 người và các hoạt 
động thể dục thể thao khác...
25 Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện Nam Trà My Đào tạo nghề cho lao động vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Huyện Nam Trà My năm 2022.
26 Định hướng nghề nghiệp, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp; tổ chức 10 đợt truyền thông phân luồng học 
sinh, tuyển sinh được 135 học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề trình độ Trung cấp. Tổ chức hoạt động 
hướng nghiệp, tư vấn, tuyển sinh GDNN cho gần 520 lượt học sinh lớp 12 trường THPT Nam Trà My, trường 
PTDTNT huyện và học sinh không trúng tuyển lớp 10; tuyển sinh 92 học sinh tốt nghiệp THPT tham gia học 
trình độ Cao đẳng, Trung cấp.
27 Đào tạo nghề nông nghiệp 105 lao động; phi nông nghiệp 280 lao động; đào tạo nghề cho thanh niên hoàn 
thành.nghĩa vụ quân sự 08 người
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phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và UBND xã giúp hộ 
đăng ký thoát nghèo theo chủ trương “3 cán bộ công chức giúp 01 hộ thoát 
nghèo” theo suốt giai đoạn 2021 - 2025. Để việc giúp hộ nghèo đi vào thực tế, 
lan tỏa và mang lại hiệu quả cao nhất UBND huyện tổ chức Lễ ra quân giúp hộ 
nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2022, đồng thời thực 
hiện ký cam kết giữa các cơ quan, đơn vị được UBND huyện phân công giúp hộ 
đăng ký thoát nghèo với UBND các xã trước sự chứng kiến của lãnh đạo huyện.

Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và ban hành kế hoạch về rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. 
Triển khai cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng tiến độ đề ra. 
Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 3.609 hộ nghèo; giảm 721 hộ, tương ứng với 
10,55%.

b) Công tác trợ giúp xã hội
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho 302 đối tượng; thôi hưởng trợ 

cấp cho 51 đối tượng; điều chỉnh chính sách cho 04 đối tượng; hỗ trợ mai táng 
phí cho 20 đối tượng; đang giải quyết 22 hồ sơ. Tổ chức mua và phân bổ 102,5 
tấn gạo cho 1.624 hộ với 6.834 nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói. Mua sắm và 
chuẩn bị 150 túi an sinh xã hội khẩn cấp; dự trữ 15 tấn gạo, 150 thùng mì tôm 
phục vụ cho phòng chống thiên tai.

c) Công tác người có công
- Hỗ trợ nhà ở cho 11 hộ gia đình người có công cách mạng theo

Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND, số tiền 440 triệu đồng. Xây dựng nhà tình 
nghĩa cho 18 đối tượng người có công với cách mạng. Sửa 25 nhà ở
cho đối tượng người có công. Tặng 25 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/01 sổ) cho 
người có công gặp khó khăn trong cuộc sống. Đề nghị Sở Lao động-Thương 
binh và Xã hội Quyết định điều dưỡng năm 2022 cho 92 người có công và thân 
nhân28. Tổ chức đưa đón 40 người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập 
trung tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh và xác lập hồ sơ 
chi trả chính sách điều dưỡng tại gia đình cho nhóm đối tượng người có công.

- Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và xã hội giải quyết 45 hồ sơ thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng. Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội quyết định giải quyết cho 16 trường  hợp hưởng chính 
sách hỗ trợ chi phí mai táng và trợ cấp một lần; quyết định thôi hưởng chính 
sách ưu đãi người có công cho 27 trường hợp. Chi trả chính sách ưu đãi người 
có công với cách mạng với số tiền 8.080,93 triệu đồng; trợ cấp một lần với số 
tiền là 373,2 triệu đồng.

d) Công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
- Phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới, các đoàn từ thiện trong nước, 

Hội bảo trợ người khuyết tật, Bệnh viện Hoàn Mỹ…tổ chức các hoat động vui 

28 Điều dưỡng tập trung: 44 đối tượng; điều dưỡng tại gia: 48 đối tượng
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chơi, tặng rất nhiều phần quà có giá trị29 và hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho 
06 Trường hợp. Phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Nam và Tổ 
chức trả lại tuổi thơ (Giving It Back To Kids) tổ chức truyền thông, tư vấn về 
các kỹ năng nhận biết, phòng tránh, tự bảo vệ xâm hại trẻ em; phòng chống tai 
nạn thương tích,.... đã có hơn 600 học sinh tại các trường tham gia. Lập hồ sơ 
tiếp nhận và thực hiện đưa đón 02 trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em bị xâm hại mất 
nguồn nuôi dưỡng vào chăm sóc tại Làng Hòa Bình Quảng Nam.

e) Công tác bình đẳng giới
Tổ chức 05 buổi truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại 

tình dục ở phụ nữ và trẻ em tại các 04 xã30 với hơn 300 người tham gia. Phối 
hợp với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức truyền thông, tư 
vấn tại 07 xã31 về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục, 
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và tư vấn nhóm, cá nhân tại cộng đồng cho 
gần 490 người tham gia, trong đó phụ nữ là gần 280 người. Phát động tháng 
hành động vì bình đẳng giới; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 
huyện, xã.

III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP, KHIẾU 
NẠI TỐ CÁO VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG; QUẢN LÝ BẢO VỆ 
RỪNG

1. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền địa 
phương

a) Công tác cải cách hành chính

Chỉ đạo các cơ quan đơn vị đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính xây 
dựng cơ cở dữ liệu phục vụ đo lường sự hài lòng của người dân đối với tổ chức 
cơ quan hành chính nhà nước năm 2022. Ban hành các văn bản chỉ đạo triển 
khai thực hiện các nội dung liên quan đến cải cách hành chính32, kế hoạch cải 
thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của 
huyện Nam Trà My năm 2022 và những năm tiếp theo; triển khai tháng cao 
điểm ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.  Thực hiện đầy đủ việc công khai 

29 Tầm nhìn thế giới tổ chức các hoạt động vui xuân cho trẻ em 05 xã dự án, trao tặng 350 suất quà với kinh phí 
105 triệu đồng. Phối hợp với 22 Đoàn từ thiện, phân phối gần 6.000 phần quà với giá trị trên 3,5 tỷ đồng cho trẻ 
em và gia đình trẻ em trên địa bàn huyện. Phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân 
nghèo tỉnh Quảng Nam trao tặng 160 suất học bổng (mỗi suất 01 triệu đồng) và 02 suất quà hỗ trợ trẻ bị ung thư 
cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 184 triệu đồng và ….29 Tặng 200 suất quà cho trẻ em tại xã Trà 
Dơn, giá trị 30 triệu đồng. Thăm, tặng quà cho 25 trẻ đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện, trị giá 3,75 triệu 
đồng từ Quỹ “Bảo trợ trẻ em. Thực hiện vận động, quyên góp quà tặng cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu với 
tổng giá trị gần 1.375,630 triệu đồng.
30 Trà Cang, Trà Dơn, Trà Linh, Trà Leng, Trà Tập.
31 Trà Cang, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Linh, Trà Nam, Trà Tập và Trà Vinh.
32 Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành 
động số 16-CTr/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Quyết 
định số 3596/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022. Quyết 
định 1579/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Uỷ ban nhân dân các xã và nhiều văn bản khác…
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minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định tại bảng niêm yết thủ tục hành 
chính cấp huyện, cấp xã. Trong năm 2022, UBND huyện đã thực hiện giải quyết 
thủ tục hành chính đối với 1.062 hồ sơ và có 130 hồ sơ giải quyết trễ hạn.

b). Chuyển đổi số

UBND huyện đã thành lập Tổ công tác triển khai 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 0633. Thành lập 
Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số34. Tổ chức truyền 
thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số theo kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 
22/9/2022 và Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 21/9/2022 của UBND huyện. 
Đồng thời xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030  theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 08/12/2022. Kết quả bước 
đầu đạt được: Thực hiện rà soát củng cố, bố trí cơ sở vật chất, đường truyền 
internet, mạng wifi, hệ thống mạng nội bộ đảm bảo trong trụ sở và tại các nhà 
sinh hoạt cộng đồng thôn, khu dân cư; lập hồ sơ đề nghị hủy/cấp lại số định 
danh cá nhân do sai cấu trúc cho 128 trường hợp, rà soát và đăng ký thường trú 
cho trẻ em có dữ liệu từ nguồn Bộ Tư pháp 355 trường hợp; cấp 326 hồ sơ 
CCCD và 287 hồ sơ định danh điện tử; cập nhật 16.286 số định danh cá nhân 
vào dữ liệu bảo hiểm…

c) Xây dựng chính quyền

- Quyết định phê duyệt Phương án sắp xếp, tổ chức các phòng chuyên 
môn thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện 
Nam Trà My. Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch 
công chức, viên chức35.

- Quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn huyện Nam Trà My Công chức 90 biên chế, sự nghiệp 861 biên chế36. 
Tính đến 31/10/2022, UBND huyện đã thực hiện 607 biên chế, trong đó biên 
chế 74 công chức, 39 viên chức sự nghiệp khác, 493 viên chức giáo dục.

- Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện theo quy định số 12-QĐi/HU 
ngày 25/12/2020 của Huyện ủy; năm 2022, UBND huyện bổ nhiệm lại cho 13 
công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; điều động và bổ nhiệm 02 công chức, bổ 
nhiệm mới 07 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tiếp nhận bố trí đối 18 
công chức, viên chức là sinh viên cử tuyển và 06 công chức không qua thi tuyển.

- Thực hiện các chính sách: Nâng lương trước thời hạn là 65 trường hợp, 
nâng bậc lương thường xuyên đối với 241 trường hợp. Thống nhất thuyên 
chuyển công tác đối với 53 viên chức. Quyết định nghỉ hưu trước tuổi hưởng 

33 Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 .
34 Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 31/5/2021
35 Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án vị trí việc làm của UBND 
huyện Nam Trà My. Quyết định 2704/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án vị trí 
việc làm cacsc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Nam Trà My.
36 Sự nghiệp khác 31 biên chế, sự nghiệp văn hóa 22 biên chế, sự nghiệp giáo dục 808 biên chế
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chế độ chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 đối với 06 viên chức. 
Quyết định bổ nhiệm vào ngạch đối với 02 công chức, viên chức. Quyết định 
chuyển xếp ngạch lương đối với 03 công chức, viên chức. Quyết định nghỉ việc 
đối với 02 công chức, 13 viên chức.

- Đối với cấp xã: Giao chỉ tiêu biên chế cho UBND các xã năm 2022; 
nâng bậc lương thường xuyên 26 cán bộ, công chức; chuyển xếp ngạch, bậc 
lương đối với 16 cán bộ, công chức; nâng phụ cấp thâm niên cho 08 công chức 
cấp xã; Quyết định nghỉ thôi việc ngay theo chính sách tinh giản biên chế Nghị 
định 108/NĐ-CP của Chính phủ đối với 04 cán bộ, công chức cấp xã. Thuyên 
chuyển 01 công chức cấp xã được chuyển công tác ra ngoài huyện và 03 công 
chức cấp xã thành công chức cấp huyện…

2. Công tác Tư pháp
- Thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Năm 2022, huyện 

không có ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tham gia góp ý 05 Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng các chỉ tiêu và nhóm giải pháp điều 
hành chung trong phát triển kinh tế xã hội37.

- Công tác quản lý, đăng ký hộ tịch: Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch 
có yếu tố nước ngoài trong thời gian qua không có phát sinh trường hợp nào. 
Thay đổi, cải cách hộ tịch cho 02 trường hợp (từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại 
dân tộc và xác định lại giới tính không phân biệt độ tuổi) cư trú trong nước. 

- Công tác chứng thực: Phòng Tư pháp huyện đã chứng được 1.815 
trường hợp (trong đó chứng thực 2.805 bản sao, chứng thực hợp đồng giao dịch 
05, chứng thực chữ ký 05); cấp 5.992 bản sao cho các tổ chức, cá nhân. Số tiền 
lệ phí thu được là: 6.532.000 đồng; tiền phí thu được 12.346 đồng.

4. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham 
nhũng và thực hành tiết kiệm - chống lãng phí

UBND huyện đã chỉ đạo Ban tiếp công dân phối hợp với Thanh tra huyện 
tập trung hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thực hiện tốt công 
tác tiếp công dân; bố trí địa điểm và cán bộ tham mưu tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. Ban Tiếp công dân của huyện đã tiếp 02 trường hợp người dân 
đến phản ảnh, kiến nghị. Trong kỳ phát sinh 08 đơn thư kiến nghị (05 đơn liên 
quan đến việc tranh chấp đất đai và việc hỗ trợ, bồi thường cây cối, hoa màu khi 
thực hiện các dự án công trình và 03 đơn liên quan đến việc xét chuyển công tác 
đối với viên chức giáo dục). Kết quả xử lý 08 đơn kiến nghị này đã được chuyển 
cơ quan chuyên môn liên quan tham mưu giải quyết xong. Riêng đơn tố cáo, 
trong năm 2022 không phát sinh.

37 Nghị quyết phát triển giáo dục - đào tạo Nam Trà My, giai đoạn 2022 – 2026, định hướng đến năm 2030. Nghị 
quyết phê duyệt Đề án cải cách hành chính huyện Nam Trà My 2022 – 2025. Nghị quyết phê duyệt Đề án hỗ trợ 
phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2022 – 2026. Nghị quyết 
thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Nghị quyết về việc Thông qua Quy hoạch xây 
dựng vùng huyện Nam Trà My, giai đoạn đến năm 2030.
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Công tác phòng chống tham nhũng tích cực quan tâm chỉ đạo thông qua 
biện pháp tuyên truyền tuyên truyền các văn bản phổ biến chủ trương, chính 
sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
đến mọi tầng lớp trong nhân dân và cán bộ đảng viên và xây dựng các kế hoạch 
thực hiện38; đôn đốc việc thực hiện thanh tra trong lĩnh vực kinh tế xã hội và 
thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng, kết quả thực hiện:

- Thanh tra kinh tế xã hội: UBND huyện đã triển khai 06/06 cuộc thanh 
tra kinh tế xã hội (bổ sung 03 cuộc so với đầu năm), đạt 200% so với kế hoạch. 
Phát hiện sai phạm, số tiền 540,110 triệu đồng. Ban hành 05 kết luận thanh tra 
và 05 quyết định xử lý sau thanh tra; chấn chỉnh không thu hồi với số tiền 
143,226 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước với số tiền 396,884 triệu 
đồng, đến nay đã thu được 396,884 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%39.

- Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng: Kế hoạch thực hiện 05 cuộc thanh tra 
trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo 
và phòng chống tham nhũng. Đến thời điểm báo cáo, đã tổ chức 04/05 cuộc 
thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với Chủ tịch UBND xã Trà Leng, Chủ tịch 
UBND xã Trà Dơn, Trưởng phòng Dân tộc và Trưởng phòng Văn hoá Thông tin 
huyện, đạt tỷ lệ 80% theo kế hoạch.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: UBND huyện chỉ đạo điều 
hành các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện40; theo dõi đánh giá kết 
quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp định kỳ 06 tháng, 01 năm; báo 
cáo sở Tài chính Quảng Nam và Đoàn giám sát Đại biểu Quốc Hội tỉnh (nội 
dung báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021) cơ bản 
đảm bảo nội dung yêu cầu đặt ra.

5. Công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng

38 Công văn số 408/UBND-NV ngày 10/5/2022 của UBND huyện Nam Trà My về việc tập trung tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm trong năm 2022. Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 09/6/2022 
của UBND huyện Nam Trà My về việc triển khai thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát sung đột lợi 
ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lợi ích trên địa bàn huyện. Kế hoạch số 104/KH-UBND 
ngày 10/6/2022 của UBND huyện Nam Trà My về việc tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng 
chống tham nhũng năm 2022. Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 16/8/2022 chuyển đổi vị trí công tác đối với các 
bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND các xã.
39 Thanh tra tài chính ngân sách tại Trung tâm VHTT-TTTH huyện: Phát hiện số tiền sai phạm là 61,2 triệu 
đồng; trong đó chấn chỉnh không thu hồi với số tiền 41,2 triệu đồng, thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước với số 
tiền 20 triệu đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 100%. Thanh tra lĩnh vực xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn theo Nghị quyết 
30a của Chính phủ tại Trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện: Số tiền sai 
phạm và thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước là 322,058 triệu đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 100%. Thanh tra tài chính 
ngân sách tại UBND xã Trà Tập: Chấn chỉnh không thu hồi với số tiền 14,79 triệu đồng, thu hồi nộp vào NSNN 
với số tiền 29,118 triệu đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 100%. Thanh tra dự án tạo việc làm công thuộc nguồn vốn 30a do 
UBND các xã làm chủ đầu tư (Cuộc thanh tra bổ sung): Phát hiện số tiền sai phạm: 59,106 triệu đồng. Trong đó, 
chấn chỉnh không thuhồi số tiền: 47,9 triệu đồng, thu hồi nộp vào ngân sách số tiền: 11,116 triệu đồng, tỷ lệ thu 
hồi đạt 100%.  Thanh tra tài chính ngân sách tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Phát hiện sai phạm với 
tổng số tiền 53,928 triệu đồng; trong đó, chấn chỉnh không thu hồi với số tiền 39,336 triệu đồng, đã thu hồi nộp 
vào NSNN với số tiền 14,592 triệu đồng.Thanh tra TCNS tại Trường PTDTBTTH&THCS Trà Nam: Đã tiến 
hành công bố Quyết định thanh tra và đang tiến hành thanh tra tại đơn vị.
40 Ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 về Chương trình hành động THTKCP năm 2022; 
Công văn 1007/UBND-TCKH ngày 18/10/2022 và các văn bản yêu cầu các ngành báo cáo phục vụ cho việc 
giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc Hội.
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- Tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi phá rừng của lực lượng chức 
năng, đã phát hiện được những hành vi vi phạm trái phép trong quản lý khai thác 
tài nguyên rừng41. Truy quét, kiểm tra hoạt động, tịch thu một số phương tiện do 
khai thác trái phép khoáng sản42. Tổ chức thu giữ việc mang vũ khí trái phép vào 
rừng43. 

- Giám sát sử dụng môi trường rừng trồng Sâm Ngọc Linh: Giám sát 02 tổ 
chức44, 03 nhóm hộ có thuê môi trường rừng45 và 02 nhóm hộ chưa có hồ sơ 
thuê môi trường rừng…Phát hiện 21 trường hợp vào rừng tự nhiên, rào lưới 
B40, phát dọn thực bì, đào xới tầng đất mặt để trồng Sâm Ngọc Linh và tiến 
hành xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm này46.

  - Bảo vệ rừng hưởng chính sách dịch vụ môi trường rừng: Tổng diện tích 
rừng tự nhiên cung ứng chi trả DVMTR: 40.222,48 ha; hợp đồng lực lượng bảo 
vệ rừng chuyên trách, tổng số: 189 người; 10 chốt bảo vệ rừng47; xây dựng 10 
bảng tuyên truyền Bảo vệ rừng. 

- Bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, Quyết định số
38/2016/QĐ-TTg: Hoàn thành công tác thanh toán tiền năm 2021, đến hộ gia 
đình nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng theo NĐ 75/2015/NĐ-CP đối với diện 
tích giao khoán: 1.081,87 ha/76 hộ và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ với diện tích: 1.988,89 ha/85 hộ. Hỗ trợ công tác nghiệm thu 
khoán quản lý, bảo vệ rừng theo NĐ 75/2015/NĐ-CP năm 2021 đối với diện 
tích do UBND xã quản lý; diện tích nghiệm thu: 1.196,88 ha/152 hộ.

- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền48, ngăn chặn có hiệu quả và xử 
lý triệt để tình hình phá rừng, khai thác, mua, bán vận chuyển lâm, khoáng sản 
trái pháp luật trên địa bàn huyện; kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác phân 
công lực lượng trực thường xuyên tại các chốt bảo vệ rừng, đảm bảo sẵn sàng 

41 Công ty TNHH MTV - Miền Bắc chặt hạ 02 cây gỗ để kéo đường dây điện 110 KV, khối lượng gỗ thiệt hại 
5,036 m3 gỗ tròn. Hành vi cất giấu gỗ trái phép (06 vụ), khối lượng gỗ 9,842m3. Hành vi phá rừng trái pháp luật 
trên địa bàn xã Trà Linh, Trà Mai, khối lượng thiệt hại: diện tích rừng: 2.480 m2, 96 cây tái sinh, 1,491 m3 gỗ xẻ. 
Phát hiện, tháo dỡ 01 lán trại, thu giữ 05 bẫy dây, 90m lưới bẫy chim, 01 bẫy kẹp, phá hủy 01 đường bẩy thú. 
Thả về môi trường tự nhiên 32 cá thể chim Chào Mào, chim Ri, chim Hút mật. Nhổ bỏ 18.550 cây Quế con; 
1.500 cây Keo, 100 cây Cau trồng vào rừng tự nhiên với hành vi lấn chiếm rừng trái pháp luật.
42 Trong quản lý khoáng sán, tổ chức 06 đợt truy quét phá hủy 08 lán trại, 05 máy xay đá, 3 máy D24, 1máy D6, 
02 máy phát điện, 02 máy hơi, 100 mét dây ống nước, một số dây điện; đẩy đuổi 35 công nhân đang làm việc ra 
khỏi địa bàn
43 Ông Đinh Văn Lượng sinh năm 1985- Trú tại Thôn 1 Trà Giác, huyện Bắc Trà My.
44 Công ty TNHH Tân Nghĩa Sơn, Công ty TNHH MTV Sâm Sâm.
45 Nhóm hộ: Trần Tĩnh, Trần Kim Long, Đinh Văn Đu.
46 Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Khương, về hành vi phá rừng trái háp luật và khai thác 
rừng trái pháp luật với số tiền là 27.100.000 đồng.
47 xây dựng 06 chốt BVR tại địa bàn xã Trà Tập, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Mai và Trà Nam; Tiếp tục xây dựng 04 
chốt bảo vệ rừng trên địa bàn xã Trà Linh, Trà Cang, Trà Mai và Trà Vinh.
48  Ban quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm Lâm huyện và UBND 10 xã cùng Ban nhân dân thôn tuyên truyền, vận 
động nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng với 88 đợt/4.538 lượt người; tham gia và phát 4.000 tờ rơi tuyên 
truyền bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn 5 xã48. Tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng 
cháy, chữa cháy rừng mỗi tuần 02 lần trên đài truyền thanh truyền hình huyện. Đóng biển “CẤM CHẶT PHÁ 
RỪNG” tại các vùng giáp ranh, ranh giới giữa rừng tự nhiên và đất sản xuất, số lượng 2.050 bản. Lắp dựng 05 
bảng cảnh báo cháy rừng trên địa bàn 05 xã48. phối hợp Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam, xây 
dựng 10 bảng tuyên truyền Bảo vệ rừng trên địa bàn xã Trà Mai và Trà Vân.
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ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp và Công tác phòng 
cháy chữa cháy rừng.

IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
1. Quốc phòng, quân sự địa phương
Thực hiện nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy; phối hợp

nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, an
ninh nông thôn được đảm bảo. Tổ chức ra quân huấn luyện lực lượng thường
trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên năm 2022; đảm bảo thành phần và kết quả
đạt yêu cầu; tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; hoàn thành công tác 
kiểm tra sẵn sàng chiến đấu ở cơ sở, duy trì luyện tập và các phương án bảo vệ 
mục tiêu quan trọng; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an 
ninh cho các đối tượng trên địa bàn huyện; tổ chức đăng ký nghĩa vụ tuổi 17 cho 
công dân theo quy định. Tổ chức triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 03 
xã (Trà Mai, Trà Vân, Trà Trà Leng).

2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác điều tra, theo dõi,

quản lý đối tượng được triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác tuần tra, kiểm
soát, quản lý địa bàn được tiến hành thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội ở địa phương49.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Kết quả đạt được
Tình hình kinh tế xã hội năm 2022 tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu 

về kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra: chủ động triển khai toàn 
diện, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19; tốc độ tăng trưởng (giá trị sản xuất) dự kiến 
tăng 10,7%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán tỉnh giao. Công 
tác quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đất đai, môi 
trường và giải phóng mặt bằng triển khai các dự án được tập trung đôn đốc, đẩy 
nhanh tiến độ. Sản lượng lương thực sản xuất đảm bảo theo kế hoạch. Các 
chương trình mục tiêu quốc gia như: Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông 
thôn mới, Ổn định sắp xếp dân cư, các chương trình…đều được tập trung chỉ 
đạo hiệu quả. Công tác An sinh xã hội được bảo đảm, hỗ trợ kịp thời ch các gia 
đình chính sách, gia đình có công cách mạng. Quốc phòng an ninh, trật tự xã hội 
được giữ vững.

49 Trong năm xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 01 người chết; so với cùng kỳ năm 2021 không tăng, 
không giảm số vụ việc và số người chết, giảm 01 người bị thương. Bắt quả tang 01 vụ đánh bạc trái phép, so với 
năm ngoái giảm 01 vụ. Tự tử xảy ra 12 vụ, 11 người chết, so với năm 2021 giảm 10 vụ, giảm 11 người chết. Tai 
nạn khác xảy ra 06 vụ, 02 người chết, thiệt hại về tài sản khoảng 1,15 tỷ đồng; so với năm 2021 giảm 01 vụ, 
giảm 02 người chết.
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2. Một số tồn tại hạn chế và nguyên nhân
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội của 

huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Dù mức thu ngân sách trên địa bàn vượt 
dự toán tỉnh giao, nhưng mức thu vẫn còn thấp, cơ cấu nguồn thu không bền 
vững…nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn trong thực hiện dự toán thu. Tỷ lệ giải ngân 
vốn đầu tư công thấp. Công tác quy hoạch chung, quy hoạch hoạch vùng chậm 
thực hiện so với yêu cầu. Tiến độ triển khai thi công một số dự án công trình 
chưa đảm bảo. Một số Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo triển khai 
còn chậm. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND xã chưa được 
kịp thời trong báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ…

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan; trong 
đó, nguyên nhân chủ quan chủ yếu: Công tác điều hành, tổ chức thực hiện trên
một số lĩnh vực công tác ở một cơ quan, đơn vị, UBND các xã chưa thật sự
chủ động, thiếu quyết liệt; có nội dung còn lúng túng, thiếu linh hoạt, tính tự 
chủ, tự lực chưa cao. Số lượng cán bộ, năng lực cán bộ ở các cơ quan còn thiếu, 
yếu chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ, chất lượng công việc. Công tác phối 
hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cấp chính quyền địa phương trong 
xử lý những vướng mắc, hạn chế. Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 
cửa một cửa liên thông chưa được khoa học, thuận tiện, nhanh chóng…

Bên cạnh đó cũng có một số nguyên nhân khách quan: Dịch bệnh Covid 
19 vẫn chưa hết, lây lan trong cộng đồng dân cư. Thời tiết mưa lũ cục bộ, nắng 
nóng, hanh khô kéo dài gây bất lợi trong sản xuất nông nghiệp. Giá cả hàng hoá, 
dịch vụ tiêu dùng tăng cao…

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 
năm 2022

TT Chỉ tiêu ĐVT

Kế hoạch năm 
2022 (NQ số 

20/NQ-HĐND
ngày 7/12/2021)

Dự kiến 
thực hiện 
năm 2022

Đánh giá

I Nhóm chỉ tiêu kinh tế

01 Tổng giá trị sản xuất % + 10% 10,7 Đạt

02 Tổng sản lượng cây lương thực 
có hạt Tấn 5.150 5.220 Vượt

03
Thu NSNN trên địa bàn (tăng 
20% trở lên so với kế hoạch 
Tỉnh giao)

Tr.đ >20% dự toán 
tỉnh giao > 110% Vượt

04 Trồng rừng (Quế và các loại cây 
gỗ lớn) Ha 1.310 1.438 ha Vượt
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05 Trồng cây dược liệu Ha 74 74,9 Đạt

- Trồng Sâm Ngọc Linh Ha 22 22,3 Đạt

- Đảng Sâm Ha 27 27,63 Đạt

- Dược liệu khác Ha 25 25 Đạt

06 Xây dựng nhân rộng mô hình 
giảm nghèo Mô hình 10 Tỉnh không 

giao vốn
Không thực 

hiện

07 Trồng cây ăn quả Ha 40 72 Vượt

08 Tổng đàn gia súc Con 14.900 16.169 Vượt

09 Sản phẩm tham gia OCOP Sản 
phẩm 05 06 Vượt

10 Thực hiện sắp xếp dân cư % 100 100 Đạt

11 Bê tông hóa GTNT km 15 8,5 Không đạt

12 Hộ sử dụng điện % > 75-80 69,8 Không đạt

13 Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt 
hợp vệ sinh % > 75 72 Không đạt

- Tỷ lệ sử dụng hố xí hợp vệ 
sinh % > 70 67 Không đạt

14 Duy trì và nâng cao các   
tiêu chí xã Trà      Mai Tiêu chí 19 18 Không đạt

- Các các xã đạt không thấp 
hơn 13 tiêu               chí Xã 10 02 Không đạt

- Khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu

Khu dân
cư

2 - Chưa đạt

II Nhóm chỉ tiêu về xã hội

01 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT % 99,5 99,08 Đạt

02 Số người tham gia BHXH bắt 
buộc Người 1.695 1.815 Vượt

03 Số người tham gia BHXH tự 
nguyện Người 580 512 Không đạt
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04 Số người tham gia BH thất 
nghiệp Người 1.205 1.376 Vượt

05 Đào tạo lao động nông thôn Người 125 621 Vượt

06 Số lao động có việc làm mới Người 400 725 Vượt

07 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 33,5 35,21 Vượt

08 Lao động đi làm việc nước  
ngoài Người 10 23 Vượt

09 Giảm tỷ lệ hộ nghèo % + 4,5-5% 10,55 Vượt

10 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ‰ < 11,5 15,4 Không đạt

- Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi % < 12 <19,88 
(811 trẻ)

- Xây dựng Trạm y tế đạt chuẩn 
quốc gia Trạm 02 0 Không đạt

11 Trung tâm VH-TT xã đạt chuẩn Trung 
tâm 02 01 Không đạt

- Nhà văn hóa đạt chuẩn Nhà VH 02 02 Đạt

- Tỷ lệ khu dân cư có nhà sinh 
hoạt cộng  đồng % 40 59,13 Vượt

12 Thu hút khách du lịch
Ngàn
lượt

50 50 Đạt

13

Giữ vững phổ cập giáo dục 
mầm non cho  trẻ 5 tuổi; phổ 
cập giáo dục tiểu học đạt mức 
độ 3; xóa mù chữ mức độ 1 và 
phổ cập giáo dục THCS đạt 
mức độ 2

% 100 100 Đạt

- Huy động trẻ 5 tuổi ra học mẫu 
giáo % 98-100 99,7 Đạt

- Học sinh 6 tuổi vào lớp 1 % 98-100 100 Đạt
Hoàn thành chương trình tiểu 
học vào lớp 6

% 98-100 99,5 Đạt

- Trường chuẩn quốc gia Trường 03 03 Đạt
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II Nhóm về an ninh, quốc phòng, 
xây dựng chính quyền

01 Tuyển quân % 100 100 Đạt

02 Xây dựng lược lượng  DQTV 
chất lượng cao % 100 100 Đạt

03 Xã mạnh về Quốc  phòng an 
ninh % 100 100 Đạt

- Xã vững mạnh toàn diện % 75-80 80 Đạt

04 Xã an toàn về An ninh trật tự % > 80 100 Đạt
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Phần thứ hai
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Huyện

Đảng bộ lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025); Chương trình hành động của 
Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy 
Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện 
một số dự án lớn tại vùng Tây Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ 
của năm 2023 là huy động tổng thể các nguồn lực để tiếp tục thực hiện mục tiêu 
giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thực hiện việc quy hoạch sắp xếp, ổn 
định dân cư ở các vùng có nguy cơ sạt lở, gắn với Đề án Nông thôn mới của các 
xã; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh; đẩy mạnh công 
tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, 
lãng phí; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ổn 
định, phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đà tăng trưởng; nâng cao đời sống mọi 
mặt của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, 
bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

II. DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Nhóm chỉ tiêu về kinh tế 
(1) Tổng giá trị sản xuất tăng 10% so với năm 2022.
(2) Thu NSNN tăng 10% so với dự toán tỉnh giao.
(3) Trồng rừng đạt 1.500 ha (quế và các loại cây gỗ lớn).
(4) Trồng dược liệu: 80 ha (Sâm Ngọc Linh: 25 ha; Đảng sâm: 25 ha;  

dược liệu khác: 30 ha).
(5) Phát triển trồng cây ăn quả 50ha.
(6) Tổng đàn gia súc: 16.300 con.
(7) Có từ 6-8 sản phẩm tham gia thi OCOP cấp tỉnh.
(8) Thực hiện sắp xếp dân cư đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.
(9) Bê tông hóa giao thông nông thôn: 15 km.
(10) Tỷ lệ hộ dùng điện lưới quốc gia trên 80%.
(11) Tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 72%; số hộ sử 

dụng  hố xí hợp vệ sinh đạt trên 80%.
2. Nhóm chỉ tiêu về xã hội
(1) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm đạt 99,5%.
(2) Số người tham gia BHXH bắt buộc 1.840 người.
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(3) Số người tham gia BHXH tự nguyện: 878 người.
(4) Số người tham gia BHXH thất nghiệp: 1.380 người.
(5) Đào tạo nghề cho lao động: 350 người.
(6) Số lao động có việc làm mới: 550 người.
(7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 35,25%.
(8) Số lao động đi làm việc ở nước ngoài: 30 người.
(9) Giảm số hộ nghèo từ 4,5-5% (số hộ nghèo giảm 365-415 hộ).
(11) Có 02 Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia.
(12) Có 04 Trung tâm VH-TT xã, 02 nhà văn hóa đạt chuẩn; 65% khu dân 

cư có nhà sinh hoạt cộng đồng.
(13) Thu hút từ 50.000 khách du lịch trở lên.
(14) Giữ vững và duy trì số xã hoàn thành phổ cập THCS mức độ 2, phổ 

cập Tiểu học mức độ 3 - Xoá mù chữ mức 2, phổ cập Mầm non cho trẻ 05 
tuổi, trong đó: tỷ lệ học sinh 5 tuổi học mầm non đạt 98-100%, học sinh 6 tuổi 
vào lớp 1 đạt 98-100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào 
lớp 6 đạt từ 98-100%; xây dựng 03 trường đạt chuẩn quốc gia.

3. Nhóm chỉ tiêu về AN-QP, xây dựng chính quyền
(1) Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao.
(2) Xây dựng lực lượng DQTV chất lượng cao đạt 100% chỉ tiêu; 100% 

xã vững mạnh về quốc phòng – an ninh; 75-80% vững mạnh toàn diện; 80% trở 
lên xã an toàn về an ninh, trật tự.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Xây dựng và thực hiện tốt Chương trình phục hồi kinh tế, nâng cao 

năng suất, chất lượng hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, cạnh 
tranh, phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững

- Xây dựng và triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Tiếp 
tục triển khai các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác 
xã… bị tác động của dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh xúc tiến các nguồn vốn đầu 
tư, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ, 
chế biến nông - lâm sản, góp phần giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp; tăng tỷ 
trọng thương mại - dịch vụ và tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong tổng giá trị 
sản xuất.

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước lồng ghép nguồn vốn 
đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên 
địa bàn huyện để tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội trọng điểm của huyện, xã theo quy hoạch. 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến 
khích phát triển nông nghiệp, nông thôn của Tỉnh, TW như Chương trình 
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OCOP; cơ chế hỗ trợ kinh tế vườn, kinh tế trang trại; chính sách hỗ trợ bảo tồn, 
phát triển Sâm Ngọc linh và cây dược liệu khác... Nâng cao năng lực chế biến 
nông sản, phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp, đa dạng các hình thức hợp 
tác. Liên kết sản xuất, tiêu thụ kết nối với hệ thống tiêu thụ sản phẩm, chuỗi giá 
trị. Hỗ trợ đầu tư hạ tầng, khôi phục và phát triển các làng nghề để tạo thêm việc 
làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Khuyến khích phát triển các loại 
hình du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, cộng đồng, du lịch làng nghề truyền 
thống của đồng bào dân tộc thiểu số, du lịch vùng Sâm Ngọc Linh...

- Tiến hành quy hoạch, tổ chức lại các cơ sở chăn nuôi, nơi giết mổ gắn 
với kiểm soát chặt chẽ thú y. Phát triển chăn nuôi vật nuôi bản địa, đặc sản như 
heo đen, bò cỏ, dê,.. có giá trị cao đảm bảo an toàn dịch bệnh. Áp dụng khoa học 
kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng cây thức ăn chăn nuôi; chú trọng đến công tác 
phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin.

- Huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, chính sách để 
triển khai thực hiện hỗ trợ giống cây trồng cho người dân quanh khu vực thuỷ 
điện để triển khai thực hiện trồng rừng gỗ lớn và các loại cây trồng khác nhằm 
chuyển đổi cây trồng có hiệu quả trên đất nương rẫy, đảm bảo sinh kế và tăng độ 
che phủ rừng, chống gây sạt lở, ổn định cuộc sống bền vững cho người dân.

- Thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên 
hiện có. Tập trung giao đất, giao rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng, cho thuê dịch 
vụ môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh, cây dược liệu. Đẩy mạnh công tác 
quản lý, bảo vệ rừng theo Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 
của HĐND tỉnh Quảng Nam; nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách bảo 
vệ rừng; tăng cường thực hiện hiệu quả công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng 
giữa lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng, Hạt Kiểm lâm, Công an 
và UBND các xã; kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác, chặt phá rừng, buôn 
bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược
- Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ: Tiếp tục tập trung nguồn lực 

xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phù hợp, đồng bộ - quan trọng và đẩy nhanh 
và hoàn thành các dựa án: Đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc 
Linh; tuyến Măng Lùng - Đắk Lây; Đường liên kết vùng Trà My - Phước 
Thành; Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng; Đường giao 
thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh … để đáp ứng yêu cầu phát triển và thu hút 
đầu tư.

- Phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và Đào 
tạo, vận dụng thật tốt các chính sách đào tạo nghề, hướng nghiệp và giải quyết 
việc làm cho lực lượng lao động trong độ tuổi. Có kế hoạch cử cán bộ đào tạo kỹ 
thuật chuyên sâu hơn trong lĩnh vực trồng trọt, chế biến dược liệu…Xây dựng 
chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ trẻ có năng lực, trình độ, tâm 
huyết vào làm việc tại huyện.
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- Cải thiện môi trường đầu tư: Kiện toàn thành viên Tổ xúc tiến doanh 
nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của huyện; nâng cao năng lực xúc tiến, 
kêu gọi thu hút các cơ hội hợp tác, đầu tư vào địa bàn huyện. Đồng bộ và phối 
hợp thực hiện tốt về các biện pháp cải cách, giảm gọn các thủ tục hành chính; 
nâng cao khả năng phục vụ, thái độ công vụ của cán bộ công chức...nhằm làm 
tăng tính hiệu quả, minh bạch các chỉ số: Chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số cạnh 
tranh bình đẳng, chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp…

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách
đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới

Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ 
ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025; nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa cấp ngân sách và định mức 
phân bổ chi ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách (2023-2025); dự 
toán thu ngân chi ngân sách, phương án phân bổ chi ngân sách cấp huyện và cơ 
chế biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2023; phấn đấu thu vượt chỉ 
tiêu được giao.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, kết hợp đồng bộ, có
hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà 
nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, trong lĩnh vực tài 
chính, ngân sách, đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai; quản lý chặt chẽ, sử
dụng hiệu quả tài sản công theo quy định pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực 
đấu thầu lừa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tập 
trung nguồn lực triển khai hoàn thành dứt điểm các công trình đã bố trí vốn thực 
hiện. 

4. Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát 
triển con người, đảm bảo công tác an sinh, xã hội

- Quan tâm phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn và phát 
huy giá bản sắc đời sống văn hoá dân tộc địa phương. Thực hiện tốt công tác trợ 
giúp xã hội, công tác giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện; 
triển khai thực hiện hỗ trợ cải thiện mức sống theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-
HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức điều dưỡng tập 
trung cho người có công giúp đỡ cách mạng.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường củng 
cố và hỗ trợ hoạt động của y tế xã và y tế thôn bản trên địa bàn huyện. Thực 
hiện tốt công tác giám sát không để dịch bệnh xảy ra; Tăng cường công tác 
truyền thông giáo dục sức khỏe và chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư trong việc 
tiếp nhận và điều trị các bệnh như: bệnh chân tay miệng, tiêu chảy cấp, ngộ độc 
thực phẩm, đau mắt đỏ... đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, sắp xếp tinh gọn mạng lưới 
trường lớp, tinh giản bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo 
ngành giáo dục rà soát toàn bộ cơ sở vật chất và các nhu cầu mua sắm cần thiết 
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của tất cả các đơn vị trường học trực thuộc. Chỉ đạo ngành giáo dục triển khai 
thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm 
học 2023-2024, tiếp tục từng bước nâng cao chất lượng dạy học. 

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND các xã triển khai thực hiện tốt 
công tác sắp xếp ổn định khu dân cư trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 
23/2021/NQ-HĐND và Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của 
UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 
23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ 
chế chính sách hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 
2021-2025.

5. Thực hiện quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản, môi trường
Chú trọng xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế; giải quyết vấn đề nước 

sinh hoạt đảm bảo, hố xí hợp vệ sinh sạch và vệ sinh môi trường nông thôn miền 
núi. Nâng cấp, xử lý khu xử lý rác thải tại xã Trà Don để đảm bảo việc xử lý rác 
thải theo quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt 
bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Tập trung giải quyết các vướng mắc về 
giải phóng mặt bằng đối với dự án. Rà soát, kiên quyết thu hồi đất đối với các 
trường hợp giao đất, cho thuê đất đã quá thời hạn quy định nhưng chưa xây 
dựng hoặc xây dựng kéo dài chưa đưa vào sử dụng. 

Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi
trường trên địa bàn huyện; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. 
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; 
kiểm tra các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khoáng sản nhằm chấn 
chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm các quy định của pháp 
luật về khoáng sản. Nâng cao hiệu quả công tác quản nhà nước về tài nguyên 
khoáng sản, bảo đảm nguồn khoáng sản được sử dụng hợp lý, tiết kiệm. 

6. Đẩy mạnh CCHC và chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiệu 
lực,  hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện chuyển đổi số, tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đôi
với giám sát, hướng dẫn kịp thời. Sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo 
tỉnh (GLRIS) và Hệ thống IOC (Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông 
minh huyện Nam Trà My), Cổng dịch công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử 
huyện… Có giải pháp hiệu quả để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
huyện (DDCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); triển khai có hiệu quả 
việc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 
vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06)... Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính 
trên địa bàn huyện, đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ tất cả các lĩnh vực; 
tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; triển khai cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông, triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 một số thủ 
tục hành chính cấp huyện, cấp xã.
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Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao 
động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, đạo đức công 
vụ của đội ngũ cán bộ gắn với cơ chế kiểm soát chặt chẽ, công khai, minh bạch, 
ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân và 
đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các lĩnh vực 
dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện đồng bộ các giải 
pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo. Nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của bộ máy hành 
chính nhà nước từ huyện đến xã.

7. Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội
- Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang 

vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nắm chắc tình hình tôn giáo, 
các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự để chủ động xử lý các tình huống, 
không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày lễ, sự kiện 
chính trị quan trọng.

- Thực hiện tốt công tác tuyển quân, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định; triển khai xây dựng các 
công trình quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện tốt chính 
sách hậu phương quân đội. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; chủ 
động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế, không để tội phạm gia tăng; đẩy lùi nạn 
trộm cắp, cờ bạc, ma túy. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao 
thông, phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải vi phạm trên 
địa bàn huyện.

Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. UBND huyện báo cáo Kỳ họp lần 
thứ 7 HĐND huyện khóa XII xem xét./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- TVHU, TT HĐND huyện; CHỦ TỊCH
- Các ban HĐND huyện;
- Đại biểu dự họp;
- Lưu: VT, UBND.

#ChuKyLanhDao
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