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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021.
Phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022
Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, HĐND xã về phát triển KT-XH. Trong năm
2021 tốc độ tăng trƣờng kinh tế đạt khá, tổng sản lƣợng lƣơng thực hằng năm tăng,
sản xuất nông nghiệp chuyển biến theo hƣớng hàng hóa, đã chủ động chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, các ngành nghề
kinh doanh, dịch vụ không ngừng đƣợc mở rộng, quy hoạch đạt hiệu quả, từ đó tạo đà
phát triển kinh tế nông nghiệp, hình thành thế mạnh kinh tế vùng của địa phƣơng, bộ
mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân đƣợc ổn định và nâng cao, QPAN luôn giữ vững, cơ sở hạ tầng đƣợc nâng cấp xây dựng, thúc đẩy phát triển KTXH và thu nhập của ngƣời dân.
Bên cạnh những thuận lợi, trong năm 2021 thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH đã gặp rất nhiều khó khăn: do ảnh hƣởng của đại dịch Covid-19 bùng phát nhiều
đợt phải tập trung toàn bộ nhân, vật lực để phòng, chống dịch; trong nông nghiệp giá
cả nông sản thiếu đầu ra, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm trên cát gặp khó
khăn. Nhƣng dƣới sự lãnh chỉ đạo của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy, UBND huyện,
hƣớng dẫn của các ngành cấp huyện và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, sự quản
lý điều hành quyết liệt của UBND, sự phối hợp nhịp nhàn của Mặt trận các Đoàn thể
chính trị - xã hội và nhân dân, đã tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ
tiêu phát triển KT-XH, khắc phục những khó khăn tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt
các nhiệm vụ kế hoạch đề ra đầu năm.
PHẦN THỨ NHẤT
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
A. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Nghị quyết Đảng ủy,
HĐND xã đề ra đầu năm 15 chỉ tiêu chủ yếu, thực hiện đến cuối năm đạt và vƣợt
14/15 chỉ tiêu, còn 01 chỉ tiêu không đạt.
I. Các chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch:
1. Tổng sản lƣợng lƣơng thực: Trong năm 2021 là: 3.462,84 tấn/3.406,08 tấn
đạt 101,6% kế hoạch, (năng suất lúa vụ đồng xuân: 65 tạ/ha; vụ hè thu: 57 tạ /ha)
năng xuất lúa bình quân cả năm là: 61 tạ/ha, vƣợt kế hoạch đề ra.
2. Thu nhập bình quân đầu ngƣời: Năm 2021 thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt
36,8 triệu đồng/ năm, đạt 100% kế hoạch.
3. Diện tích sự dụng đất nông nghiệp: Diện tích lúa 2 vụ: 567,68 ha/ 567,68ha,
đạt 100% kế hoạch trong đó: đất trồng sen 20ha, màu 10ha.
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4. Diện tích nuôi trồng thủy sản 35,96ha / 35,96ha, đạt 100 % kế hoạch. Trong
đó: nuôi tôm 16,7ha/16,7 ha, nuôi cá nƣớc ngọt 19,26 ha đạt 100%.
5. Chỉ tiêu trồng rừng mới: Trong năm UBND xã đã kết hợp với Chi cục kiểm
lâm đã khảo sát thiết kế trồng rừng ngập nƣớc với diện tích 16,5 ha, thiết kế trồng
mời rừng ven biển chống sạt lỡ bờ biển 5ha.
6. Chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 là: 18,582 /10,317 tỷ đồng, đạt
tỷ lệ 180,1% kế hoạch, trong đó: thu hƣởng 100% đạt 110,9%, thu tiền đấu đất
7,246/2 tỷ đồng đạt 266,62% vƣợt kế hoạch.
7. Trong năm tổng nguồn vốn đầu tƣ xây dựng trên địa bàn đạt 20,2/19,6 tỷ
đồng, đạt 103 % so với kế hoạch, ngân sách TW, tỉnh, huyện: 14,89/13,9 tỷ đồng, đạt
107%; ngân sách của địa phƣơng đạt 5,310/3,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 151% kế hoạch.
8. Chỉ tiêu thu gom và xử lý rác thải đạt 100% kế hoạch.
9. Chỉ tiêu bê tông hóa giao thông và kiến cố hóa kênh mƣơng: bê tông hóa giao
thông 2,675/2,5km đạt 107% kế hoạch.
10. Tỷ lệ huy động học sinh trong năm:
- Trƣờng Tiểu học &THCS tỷ lệ huy động đạt 98%.
- Trƣờng mầm non tỷ lệ huy động:
+ Nhà trẻ tỷ lệ huy động trên 26/104 cháu đạt 25% kế hoạch.
+ Mẫu giáo tỷ lệ huy động trên 150/170 cháu, đạt 88,23% kế hoạch.
+ Trẻ 05 tuổi 45/45 cháu đạt 100%.
11. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dƣới 0,9% đạt so với kế hoạch; tỷ lệ sinh con thứ
3 trở lên 13,1% đạt so với kế hoạch, tỷ lệ trẻ dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng là dƣới
5,32% đạt 100% KH.
12. Chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo: Năm 2021 tỷ lệ giảm nghèo là 01%, (số hộ
nghèo trong năm 2021 gồm 53 hộ, chiếm tỷ lệ 4,03%, hộ cận nghèo 55 hộ, chiếm tỷ
lệ 4,19%) đạt kế hoạch đề ra.
13. Chỉ tiêu số hộ dùng nƣớc sạch, sử dụng điện đạt 100% kế hoạch.
14. Chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc:
+ Đào tạo nghề cho 158/150 lao động đạt tỷ lệ 105% kế hoạch.
+ Giải quyết việc làm cho 212/200 lao động đạt tỷ lệ 100% kế hoạch.
II. Các chỉ tiêu không đạt kế hoạch:
1. Chỉ tiêu về chăn nuôi: Kế hoạch đầu năm đề ra số lƣợng lợn xuất chuồng từ
2.000 - 2.500 con, tuy nhiên cuối năm số lợn xuất chuồng chỉ thực hiện đạt 1.100
con, chỉ đạt 55% kế hoạch, lợn nái chỉ đạt 46,6% so với kế hoạch đề ra. Số lƣợng lợn
xuất chuồng giảm là do trang trại HTX/NN đã ngừng nuôi lợn gia công với Công ty
CP, mặc khác do ảnh hƣởng đến đại dịch Covid-19 nên nhân dân chƣa mạnh dạng
đầu tƣ để tái đàn.
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C. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực:
I. Lĩnh vực kinh tế:
1. Nông nghiệp:
a. Trồng trọt:
- Đã tập trung chỉ đạo sản xuất theo lịch thời vụ, sản xuất hết diện tích nông
nghiệp, cơ cấu giống chủ yếu khang dân: 112,84 ha, HN6: 110ha, TH5:5ha, HG12:
20ha, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu thủy nông, thủy lợi, công tác làm đất, gieo sạ,
công tác thu hoạch đảm bảo theo tiến độ.
- Công tác triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế: Trong năm đã chỉ
đạo duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả trong năm 2020 và thực
hiện các mô hình mới, nhân rộng mô hình trồng mai cảnh; trồng lúa 3 giảm, 3 tăng;
trồng rau, màu, hoa trong nhà lƣới; đẩy mạnh trồng sen; nuôi tôm trên cát; nuôi cá
lồng đầm phá... đạt hiệu quả cao.
- Chuyển diện tích lúa khó sản xuất sang trồng sen diện tích 10 ha, sản lƣợng
5,5tấn/ha, lãi ròng 200 triệu đồng/ha; trồng rau màu, trồng hoa trong nhà lƣới, thu
nhập mỗi hộ đạt từ 30 - 40 triệu đồng / vụ. Chỉ đạo HTX triển khai thực hiện chƣơng
trình sản phẩm OCOP gắng với làng nghề truyền thống.
b. Chăn nuôi: Đã tập trung chỉ đạo công tác tái đàn, phát triển chăn nuôi trang
trại. Tuy nhiên công tác chăn nuôi giảm so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân: do ảnh
hƣởng dịch tả lợn châu phi năm trƣớc và dịch Covid-19 nên ngƣời dân không mạnh
dạng đầu tƣ, mặc khác do trang trại của HTX/NN đã ngừng nuôi nên số lƣợng đàn
lợn giảm mạnh, chỉ đạt 55% kế hoạch đề ra.
c. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản: Trong năm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh
nuôi tôm trên diện tích quy hoạch 35,96 ha đất NTTS; Trong đó: nuôi tôm trên cát
16,7 ha, ngƣời dân đã mạnh dạng đầu tƣ nuôi 2 vụ tôm, sản lƣợng từ 8 - 12 tấn/ao,
thu nhập bình quân từ 200 đến 300 triệu đồng, mở rộng nuôi cá nƣớc ngọt đầm phá
và ao hồ, ngƣời dân đã đầu tƣ nuôi cá lồng gồm 10 lồng, sản lƣợng 08 tạ/lồng, thu
nhập khoản 10 triệu đồng/ lồng. Sản lƣợng đánh bắt và nuôi trồng đạt 1.021/902 tấn
tôm, cá, trìa các loại, đạt 113,1% KH, tăng so với năm 2020 là: 61 tấn.
Trong đó: + Đánh bắt vùng biển 110 tấn, đầm phá 345 tấn;
+ Nuôi trồng vùng biển 481 tấn, đầm phá 85 tấn.
d. Lâm nghiệp: Phối kết hợp với Chi cục lâm nghiệp chăm sóc, trồng mới
16,5ha rừng ngập nƣớc ở Cồn cửa và Cồn thót, khảo sát trồng mới diện tích 05 ha
rừng của dự án ven biển.
đ. Công tác quản lý kinh tế tập thể:
- HTX/NN: Chỉ đạo sản xuất đúng theo kế hoạch lịch thời vụ, thực hiện có hiệu
quả sản xuất lúa 3 giảm 3 tăng, tổ chức chuyển đổi phƣơng án sản xuất kinh doanh
theo luật, đảm bảo an toàn nguồn vốn, kinh doanh có lãi, tập trung chỉ đạo HTX/NN
hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, nâng cấp sửa chữa các thiết bị máy móc trang trại để
đƣa vào nuôi gà thƣơng phẩm với Công ty CP Việt Nam, phấn đấu đầu năm 2022
nuôi để tăng nguồn thu của HTX/NN. Tổng nguồn vốn HTX đến nay có 5,3 tỷ đồng.
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- Quỹ tín dụng:
+ Tổng nguồn vốn: 35.660.457.200 đồng, tăng 30,03% so với đầu năm
+ Tổng số dƣ tiền gửi: 32.517.352.46, tăng là: 30,96% so với đầu năm
+ Số ngƣời đến vay: 273 ngƣời.
+ Số ngƣời đến gửi: 387 ngƣời
Thƣờng xuyên củng cố sắp xếp đội ngũ cán bộ Quỹ đi vào hoạt động hiệu lực
hiệu quả, phân công cán bộ quỹ phụ trách từng địa bàn để triển khai các gói vay đúng
đối tƣợng, triển khai tốt điểm giao dịch, chi trả lƣơng qua thẻ cho cán bộ và ngƣời
dân trên địa bàn.
2. Ngành nghề, Thương mại, dịch vụ:
- Phát huy lợi thế của nghề trồng mai cảnh. UBND xã tiếp tục quy hoạch đầu tƣ
xây dựng mô hình mai cảnh vùng chuyên canh thôn 1, thôn 3 và thôn 8 diện tích
7.000 m2 với kinh phí 710 triệu đồng, giao đất cho 42 hộ trồng khoảng 10.000 cây
mai từ 1 năm tuổi trở lên, hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân lắp hệ thống tƣới tự động.
Hiện nay trên địa bàn xã có trên 50 ngàn cây mai, cây mai giống có hơn 30.000 cây,
có nhiều ngƣời dân đã chủ động nhân giống cho các vƣờn mai ở Huế và nhiều cá
nhân ngoài tỉnh khoản 10.000 cây giống, đây là cơ sở cho việc duy trì và phát triển
làng nghề truyền thống mai cảnh.
- Công tác thƣờng mại trên địa bàn đang phát triển chiếm khoản 15 - 20% tổng
thu nhập. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 xảy ra liên tục nên đã làm ảnh hƣởng đến
việc kinh doanh buôn bán và thu nhập của ngƣời dân, song UBND xã đã hƣớng dẫn
ngƣời dân tăng cƣờng các giải pháp phòng dịch, khắc phục khó khăn để tổ chức kinh
doanh an toàn trong tình hình mới, vừa chống dịch an toàn vừa phát triển kinh doanh
buôn bán để ổn định cuộc sống. Đến nay các hoạt động thƣơng mại dịch vụ đã phát
triển ổn định trở lại.
3. Công tác tài chính - ngân sách:
- Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách, quản lý ngân sách đúng luật, đã tập
trung thu các nguồn thu hiện có ở địa phƣơng, khai thác nguồn thu mới, có kế hoạch
sát với thực tế, thu chi hằng tháng, hằng quý đúng theo kế hoạch, tiết kiệm chi, đảm
bảo cho các ngành hoạt động. Do ảnh hƣởng dịch Covid-19 UBND xã đã thống nhất
giảm thu phí, lệ phí cho một số hộ kinh doanh trên địa bàn gặp khó khăn, nhằm giúp
ngƣời dân giảm bớt khó khăn trong thời gian xảy ra dịch.
Tập trung thu phí lệ phí và thu các quỹ đạt nhƣ: Quỹ ĐƠĐN: thu đƣợc
12.369.000 đồng, đạt 100% KH; thu tiền điện thắp sáng tổng thu là: 70 triệu đồng,
đạt 100% KH; Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021: 24.750 triệu đồng, đạt 100%
KH.
- Tổng chi ngân sách: 18.582.920.000 đồng, chiếm tỷ lệ 180,12% kế hoạch.
- Nguồn vốn vay qua ngân hàng chính sách xã hội đến nay: 21.356.000.000
đồng. Tổng số thành viên: 787 hộ. Đây là nguồn vốn để nhân dân mạnh dạng phát
triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện chính sách giảm nghèo.
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4. Đầu tư xây dựng, quy hoạch:
- Công tác xây dựng: Trong năm đã triển khai thi công xây dựng 18 công trình,
gồm: Đê bao phá Tam giang từ chợ biện cũ đến đê Điền Hải; đƣơng giao thông từ QL
49b vào đƣờng hƣơng thôn 4 tuyến, đƣờng giao thông thôn 10, đƣờng giao thông nội
đồng cấp phối 3 tuyến, san đất ở thôn 8, hạ tầng đất trồng mai thôn 1,3,8, xây mới
nhà vệ sinh giáo viên Mầm non, xây mới nhà vệ sinh học sinh và sửa chữa trƣờng TH
và THCS, nâng cấp sửa chữa đê Hói dƣơng và các tuyến đƣờng sạt lỡ do lụt bão, 06
tuyến đƣờng xóm theo cơ chế đặt thù…
- Công tác Quy hoạch: Thực hiện quy hoạch phân lô đất ở khu trung tâm giai
đoạn 3, thôn 4, thôn 10 và thôn 11, tổng số 120 lô. Trong đó: có 10 lô đất xen ghép
thôn 8 hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đấu giá, rà soát bổ sung các danh mục thu hồi đất
để đầu tƣ xây dựng trình UBND huyện phê duyệt, phối hợp Ban đầu tƣ lập quy hoạch
phân khu, định hƣớng xây dựng đô thị Điền Hòa - Điền Lộc.
5. Công tác xây dựng nông thôn mới: Xã đã đƣợc công nhận xã đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2019. Hiện nay UBND xã tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban
điều hành xây dựng nông thôn mới tổ chức rà soát, đánh giá xây dựng kế hoạch lộ
trình thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
6. Công tác quản lý tài nguyên môi trường:

- Quản lý đất đai, cấp GCNQSDĐ:
* Đất ở: Tổng số thửa: 1.010 thửa. trong đó:
+ Cấp mới 140/174, còn lại 34 thửa chƣa cấp, nguyên dân: vắng chủ, không
có ngƣời kê khai, thừa kế, giao sai thẩm quyền và vƣớn quy hoạch chƣa giải quyết
đƣợc.
+ Cấp đổi 710/836 thửa đạt 85%, còn lại 126 thửa chƣa cấp đổi, nguyên dân:
vắng chủ không có ngƣời kê khai và thừa kế, diện tích chênh lệnh do đo đạt.
UBND xã đã tập trung tháo gỡ những khó khăn, vƣớng mắc trong cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất,
phân loại, hƣớng dẫn điều chỉnh hồ sơ cho các hộ có mặt tại địa phƣơng để giải quyết
việc cấp đổi, cấp mới cho nhân dân, tất cả hồ sơ tồn đọng UBND xã đã mời ngƣời
dân đến làm viêc lập biên bản hƣớng dẫn cụ thể để giải quyết.
* Đất nông nghiệp:
+ Cấp mới cho 2 thôn vùng biển gồm 125/147 thửa đất, còn 8 thửa VPĐK
huyện đang xử lý, chƣa kê khai 14 thửa, nguyên nhân: vắng chủ, đất nằm ngoài quy
hoạch đƣờng tỉnh lộ 22.
+ Đất ruộng của 8 thôn nông nghiệp sau khi hoàn chỉnh dồn điền đổi thửa,
UB xã đã rà soát thống nhất số liệu điều chỉnh với Văn phòng đăng kí đất đai, đã ký
xác nhận đạt 98% số hộ, tiếp tục làm việc với Văn phòng đăng ký đất đai điều chỉnh
bản đồ, số thửa lần cuối để tiến hành làm hồ sơ cấp mới đồng loạt cho nhân dân.
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b. Quản lý tài nguyên, môi trường:
+ Quản lý sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, quản lý tốt quy hoạch, kịp
thời xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm quy hoạch, xây dựng lấn chiếm đất đai, giải
quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, kiến nghị liên quan đến đất đai trên địa bàn,
triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của xã đã đƣợc phê duyệt.
+ Chỉ đạo xử lý lấn chiến đất đai, trƣng dụng mồ mã: Xã đã xây dựng quy chế
quản lý, tổ chức cam kết cho các hộ gia đình và thƣờng xuyên thông báo trên đài
truyền thanh về việc nghiêm cấm trƣng dụng đất làm mồ mã và chặt phá rừng, đã
phát hiện xử lý các trƣờng hợp lấn chiếm, trƣng dụng đất làm mồ mã trái phép,
UBND xã đã lập biên bản xử lý kịp thời, buộc ngƣời dân trả lại hiện trạng ban đầu,
đồng thời thông báo trên hệ thống truyền thanh về các vi phạm để ngƣời dân chấp
hành.
+ Tổ chức tốt việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại 11/11 thôn,
thực hiện đúng theo thời gian, địa điểm thu gom, cán bộ phụ trách thƣờng xuyên theo
dõi xử lý các hộ chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh.
+ Thực hiện đề án “Ngày chủ nhật xanh”: Qua thời gian triển khai thực hiện
nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã duy trì thực
hiện tốt, tuy nhiên hiện nay phong trào có chiều hƣớng dừng lại, nên các tuyến đƣờng
chƣa thực hiện đảm bảo.
II. Lĩnh vực Văn hóa- xã hội:
1. Công tác giáo dục: Tiếp tục nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện và đẩy
mạnh công tác xây dựng nâng cao các tiêu chí trƣờng đạt chuẩn quốc gia. Năm học
2020 - 2021 tổng số học sinh cả 02 trƣờng có 667 em.
* Trƣờng TH&THCS: Tổng số học sinh toàn trƣờng: 470 em/ 19 lớp. Chất
lƣợng năm học 2020- 2021 cụ thể nhƣ sau:
+ Bậc tiểu học: Tổng số học sinh 265 em, trong đó: hoàn thành tốt các môn học
263 em chiếm tỷ lệ 99,25%. Học sinh chƣa hoàn thành các môn học: 02 em chiếm tỷ
lệ 0,75%
+ Bậc THCS: Tổng số học sinh 205 em, trong đó học sinh giỏi 52 em chiếm tỷ
lệ 25,37%. Học sinh khá 90 em đạt tỷ lệ 43,90 %. Học sinh trung bình 60 em đạt tỷ lệ
29,27%. Học sinh yếu 03 em tỷ lệ 1,46%. Duy trì trƣờng chuẩn Quốc gia mức độ 1.
+ Kết quả học sinh đạt học sinh giỏi các cấp: Tổng số: 46 em, Trong đó: Bậc
tiểu học: Tỉnh: 02 em; huyện: 12 em; Bậc THCS: Tỉnh 6 em; huyện: 26 em.
* Mầm non: Duy trì tốt số lƣợng trẻ tham gia học, có 196 cháu / 7 nhóm lớp,
100% cháu đều tham gia bán trú, công tác quản lý, giảng dạy đảm bảo, Trƣờng đƣợc
công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia năm 2021. Củng cố, sắp xếp lại bộ máy quản lý,
điều hành của Nhà trƣờng sau khi thực hiện việc luân chuyển, điều động viên chức
quản lý theo quyết định của UBND huyện.
* Công tác Khuyến học: Hội khuyến học xã tiếp tục vận động các tổ chức, cá
nhân hảo tâm đang làm ăn, sinh sống trong nƣớc và nƣớc ngoài quan tâm hỗ trợ, trao
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học bổng cho các em nghèo hiếu học, các em trúng tuyển đại học năm 2021 với số
tiền 110 triệu động.
2. Y tế: Thực hiện tốt công tác trực cấp cứu và khám chữa bệnh kịp thời cho
nhân dân, tổng số ngƣời đến khám bệnh có 1.616 lƣợt ngƣời, thực hiện đầy đủ các
chƣơng trình tiêm chủng mở rộng trẻ dƣới 1 tuổi, bà mẹ mang thai đạt 100%. Thực
hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.
Trạm y tế đã lập hồ sơ quản lý, đƣa công dân đi cách ly đúng đối tƣợng, tổ chức giám
sát y tế tại nhà, số lƣợng trên 812 công dân trở về từ vùng dịch, tổ chức lập, quản lý,
phân bổ số lƣợng ngƣời dân tiêm vắc xin đúng quy định.
- Chương trình DS-KHHGĐ: Trong năm đã triển khai 02 đợt chiến dịch
KHHGĐ, có 32 trƣờng hợp sử dụng dụng cụ tử cung, đạt 100% kế hoạch, các biện
pháp tránh thai khác đạt 81% KH cả năm, thực hiện tốt mô hình không sinh con thứ
3 trở lên đảm bảo chỉ tiêu.
3. VHTT: Thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa”, phục vụ tốt lễ công bố xã nông thôn mới, Đại hôi Thể dục thể thao lần thứ VII;
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
và các hội nghị do huyện và xã tổ chức. Thƣờng xuyên phối hợp với các ngành tổ
chức kiểm tra các hoạt động văn hóa có điều kiện trên địa bàn, thƣờng xuyên giám
sát việc thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣơc trên địa bàn xã.
4. Công tác CSXH: - Chỉ đạo việc cấp phát tiền lƣơng và các chế độ trợ cấp
hàng tháng đảm bảo kịp thời cho các đối tƣợng, tổng đối tƣợng trợ cấp hàng tháng:
366 ngƣời, số tiền 139.866.000 đồng/ tháng.
- Tổng số quà trong dịp tết Nguyên đán 2021: 603 xuất = 198.700.000 đồng;
quà 27/7/2021 gồm 111 đối tƣợng. Tổng kinh phí 33.300.000 đồng.
- Thông qua kênh mặt trận xã kêu gọi các tổ chức cá nhân hỗ trợ giúp đỡ các gia
đình nghèo, khó khăn trong cuộc sống kinh phí 77.900.000 đồng. UBND xã đã phối
hợp tổ chức tặng quà đến các đối tƣợng đảm bảo. (1)
- Công tác xóa đói giảm nghèo: Hộ nghèo trong năm giảm còn 53 hộ, chiếm tỷ
lệ 4,03%; hộ cận nghèo 55 hộ, chiếm tỷ lệ 4,19%. Phối hợp với Hội ngƣời cao tuổi xã
tổ chức lễ mừng thọ các Cụ tròn 70 tuổi, 75 tuổi....100 tuổi gồm 90 cụ, mỗi xuất
200.000đ/1 ngƣời = 18 triệu đồng.
- Công tác vận động chung tay đóng góp kinh phí phòng chống Covid-19:
UBND xã đã triển khai đến tận các tổ chức và nhân dân trong toàn xã cùng nhau
chung tay đóng góp khinh phí hổ trợ các tỉnh phía nam phòng dịch thu đƣợc trên 120
triệu đồng và 07 tấn nhu yếu phẩm khác đã gửi đến tay bà con nhân dân vùng dịch
tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
(1)

- Quà của Bà : Hồ Ngọc Anh - Việt kiều Mỹ gồm 40 xuất trị giá 16 triệu đồng
- Quà Hội đồng hƣơng TP.HCM 20 xuất trị giá 10 triệu đồng
- Quà từ Chùa Thôn 10 gồm 111 xuất trị giá 44,4 triệu đồng
- Quà Bộ tƣ lệnh phòng không không quân gôm 2 xuất trịgiá 1 triệu đồng
- Quà từ quỹ ngày vì ngƣời nghèo gồm 13 xuất trị giá 6,5 triệu đồng.
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III. Nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh:
1. Quốc Phòng: Thực hiện nghiêm túc trực chiến sẳn sàng chiến đấu, tổ chức
tốt công tác tuyển quân năm 2021, có 05 công dân lên đƣờng làm nghĩa vụ quân sự,
tổ chức đăng ký độ tuổi 17 có 31 công dân, phúc tra độ tuổi 18 đến 25 có 375 công
dân.
Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 120/NĐ-CP của
Chính phủ, đã tiến hành xử phạt hành chính 101 trƣờng hợp vi phạm lệnh gọi khám
tuyển. Đã tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2021 theo đơn vị cụm
đảm bảo kết quả tốt, tổ chức an toàn, tiết kiệm.
- Thực hiện tốt việc thành lập khung cách ly dân sự gồm 12 đồng chí, đã tiếp
nhận 35 công dân về cách ly, quản lý chặt chẽ đảm bảo đúng theo quy trình cách ly,
đúng quy định của pháp luật.
2. An ninh: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không
xảy ra các vụ vi phạm hình sự. Tuy nhiên vẫn còn nổi lên một số vấn đề nhƣ: Tệ nạn
đánh bạc, tỷ số, số đề; thanh thiếu niên uống rƣợu bia say gây mất trật tự công cộng;
hát karaoke quá giờ quy định theo hƣơng ƣớc, quy ƣớc văn hóa vẫn còn xảy ra, công
an xã đã lập hồ sơ, tham mƣu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 04 trƣờng
hợp uống rƣợu bia say gây mất trật tự ở thôn 8, phạt tiền 3 triệu đồng; phát hiện 01
đối tƣợng sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt hành
chính 1.000.000 đồng. Tiếp tục phối hợp Công an huyện quản lý 07 trƣờng hợp sử
dụng ma túy, gọi hỏi răn đe 01 trƣờng hợp sƣu tra nghiệp vụ.
- Công tác cấp căn cƣớc công dân: Công an xã đã lập kế hoạch tổ chức thực
hiện cấp căn cƣớc công dân cho 3.410/4.176 công dân trong độ tuổi, số còn lại Công
an xã đã lập danh sách, hồ sơ, hƣớng dẫn thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, phấn
đấu cuối năm hoàn thành kế hoạch.
- Công tác quản lý tôn giáo: Toàn xã có 03 tôn giáo, trong đó: Phật giáo có
218hộ, 562 nhân khẩu; Tin lành 03 nhân khẩu; đạo Công giáo phát sịnh 04 nhân
khẩu, (nguyên nhân: do trƣớc đây cƣ trú tại Nghệ An chuyển đăng ký thƣờng trú đến
địa phƣơng), tuy nhiên chủ yếu làm ăn xa, không sinh hoạt tôn giáo tại địa phƣơng.
Đã phối hợp các ngành y tế, hệ thống chính trị các thôn thƣờng xuyên tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 quản lý, đƣa công dân đi cách ly, tổ chức giám sát y tế tại nhà, bảo vệ ANTT tại
khu cách ly xã.
IV. Lĩnh vực xây dựng chính quyền:
1. Chính quyền:
- Công tác quản lý, điều hành của UBND xã đã phát huy hiệu lực, hiệu quả, chủ
động lập kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND thành chƣơng trình
hành động hằng tháng, quý, năm để chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện công việc
hoàn thành theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, các chƣơng
trình dự án trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hôi; giữ vững quốc phòng - an ninh.
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- Tổ chức tổng kết hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phƣơng
hƣớng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Ban hành kịp thời đúng luật các Quyết định,
kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo an toàn về phòng dịch và an ninh trật tự trong
bầu cử, đã bầu đủ 25 đại biểu HĐND xã đúng theo luật định, tổ chức phiên họp thứ
nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu các chức danh thuộc thẫm
quyền HĐND xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND xã; Chủ
tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên Ủy ban xã nhiệm kỳ 2021- 2026 trình HĐND,
UBND huyện phê duyệt.
- Chỉ đạo tốt Lễ công bố xã đạt nông thôn mới, Đại hội thể dục thể thao lần thứ
VII, Đại hội HTX.NN, Quỹ tính dụng nhân dân và các hội nghị quan trọng của xã.
- Thƣờng xuyên chỉ đạo thực hiện tốt “Ngày chủ nhật xanh”, thu gom, phân loại
xử lý chất thải sinh hoạt và nƣớc thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
2. Công tác CCHC:
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về tăng cƣờng kỷ cƣơng, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực
hoạt động bộ máy quản lý nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 48/2018/QĐUBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán
bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thực hiện tốt đề án một cửa, một cửa liên thông hiện đại, công khai thủ tục
hành chính theo đúng quy định, chú trọng và nâng cao công tác tiếp nhận, giải quyết
các thủ tục hành chính cho nhân dân, không gây phiền hà, đi lại của tổ chức, cá nhân,
triển khai thực hiện tốt quy trình ISO 9001: 2015, thực hiện tốt các phần mềm dùng
chung, chú trọng giải quyết các văn bản qua phần mềm.
3. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua các công việc để nhân dân
bàn và tham gia ý kiến trƣớc khi cơ quan có thẫm quyền quyết định; thực hiện tốt vai
trò kiểm tra, giám sát cộng đồng, công khai quyết toán các nguồn quỹ, quyết toán các
công trình xây dựng đã nghiệm thu đƣa vào sử dụng,
- Thông qua công tác tiếp xúc cử tri tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân
trong kiểm tra, giám sát tại cơ sở, kịp thời có những phản ánh đến Cấp ủy, Chính
quyền địa phƣơng, để các cơ quan có những giải pháp xử lý kịp thời, nhằm phát huy
sức mạnh của cả hệ thống chính trị và ngƣời dân để phát triển kinh tế - xã hội.
- UBND xã đã tổ chức thành công Bầu cƣ Trƣởng thôn nhiệm kỳ 2021 – 2023
đã bầu 11/11 đồng chí ( tái cử: 09 đồng chí, bầu mới: 02 đồng chí) cuộc bầu cử thực
hiện theo đúng luật định và ý chí nguyện vọng của ngƣời dân. Hiên nay UB xã đã
chỉ đạo hoàn thành công tác bàn giao trƣởng thôn, củng cố đi vào hoạt động.
4. Công tác chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19:
Đại dịch Covid-19 đã để lại hậu quả rất lớn, gây thiệt hại về ngƣời và tài sản
của nhân dân, đã ảnh hƣởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của xã nhà. Vì vậy cấp
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ủy, Chính quyền địa phƣơng luôn thực hiện các giải pháp quyết liệt để phòng ngừa
đẩy lùi dịch bệnh nhƣ: Ƣu tiên bố trí nhân lực, vật lực để chống dịch, chấp hành
nghiêm các Chủ trƣơng, Chỉ thị của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19; huy
động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng ngừa, chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm
những hành vi vi phạm trong phòng dịch.
- Công tác phòng dịch: Trong năm tổng số ngƣời từ vùng dịch về: 812 trƣờng
hợp, trong đó đã phát hiện F0: 9 trƣờng hợp; F1: 57 trƣờng hợp; F2: 411 trƣờng hợp.
Nhìn chung công tác quản lý, khai báo y tế, điều tra dịch tể triệt để, giám sát y tế
công dân từ vùng dịch về trên địa bàn xã đảm bảo.
- Trong công tác tiêm phòng: Tổng số công dân trong độ tuổi đƣợc tiêm có
4.022 công dân, đã tiêm đủ 2 mũi văccin 2.741, đạt tỷ lệ 68%; còn lại 1.281 công dân
chƣa tiên văcccin. Hiện nay UBND xã tiếp tục chỉ đạo Trạm y tế lập kế hoạch tiêm
100% cho ngƣời dân.
VI. Những thuận lợi, hạn chế khó khăn và nguyên nhân:
1. Thuận lợi: Đƣợc sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy,
UBND huyện, sự hƣớng dẫn giúp đỡ của các ngành chuyên môn cấp huyện, sự lãnh
chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự điều hành quản lý của Chính quyền địa phƣơng, cán
bộ và nhân dân xã nhà luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vƣợt qua khó khăn, đảm bảo
công tác phong chống dịch để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững QP-AN,
2. Hạn chế khó khăn:
+ Các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn triển khai chậm, đặt biệt các mô
hình đã triển khai trong những năm qua hiệu quả còn thấp, chƣa đƣợc nhân rộng và
lan tỏa. Tổ chức sản xuất kinh doanh vẫn còn nhỏ lẽ, chƣa có sự liên kết bền vững,
sản phẩm một số mặt hàng nông nghiệp bị ép giá, không có đầu ra ổn định, do ảnh
hƣởng dịch Covid-19 và thời tiết diễn biến phức tạp nên tỷ trọng nông - lâm - ngƣ
nghiệp và thu nhập của ngƣời dân bị giảm sút, ảnh hƣởng đến thu nhập và đời sống
của nhân dân.
+ Công tác quy hoạch còn nhiều hạn chế khó khăn, lập hồ sơ quy hoạch chậm,
chồng chéo, quy hoạch đất để bán đấu giá đất, giao đất cho nhân dân chƣa đảm bảo
kế hoạch nên nguồn thu hạn chế, nên chƣa có nguồn lực đầu tƣ xây dựng.
+ Công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông
nghiệp cho nhân dân còn chậm, chƣa đảm bảo thời gian, xử lý các loại đất cấp lần
đầu, vẫn còn tồn đọng, công tác PCCCR vẫn chƣa đảm bảo, trong năm đã xảy ra cháy
rừng 01 vụ, tuy nhiên việc huy động ngƣời dân chữa cháy vẫn chƣa quyết liệt.
+ Việc nuôi tôm trên cát thực hiện chƣa đảm bảo về khâu xử lý nƣớc thải theo
quy định, quản lý quy chế vùng nuôi và dịch bệnh chƣa chặt chẽ, chƣa quản lý đƣợc
đầu ra của sản lƣợng tôm nuôi.
+ Công tác thu ngân sách vƣợt kế hoạch, nhƣng thu phí lệ phí, phần thu xã
hƣởng vẫn còn khó khăn, các công trình đầu tƣ xây dựng triển khai thực hiện chậm,
nguồn vốn giải ngân có lúc còn thấp.
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2. Nguyên nhân tồn tại.
- Nguyên nhân khách quan: Do thời tiết diễn biến phức tạp nắng hạn kéo dài, lụt
bão phức tạp, giá cả nông sản thiếu đầu ra ổn định, chƣa có chuỗi liên kết, bị ép giá,
đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến công tác phát triển
KT-XH của xã nhà, nhu cầu đầu tƣ trên địa bàn xã rất lớn, nhƣng nguồn lực còn hạn
chế, nhất là vốn đấu tƣ xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế xã
hội, nâng cao thu nhập của ngƣơi dân ở địa phƣơng.
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Năng lực quản lý chỉ đạo, điều hành phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ
của lãnh đạo UBND xã và một số ngành có lúc thiếu chặt chẽ và chƣa quyết liệt,
công tác kiểm tra giám sát có lúc chƣa thƣờng xuyên, một số cán bộ hoạt động chƣa
năng nỗ, công tác tham mƣu còn nhiều lúng túng, thiếu chủ động, thiếu nghiên cứu
các quy định của pháp luật nên hiệu quả công việc thực hiện chậm, nhất là trong lĩnh
vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trƣờng và triển khai các mô hình phát triển kinh
tế chƣa đột phá, chƣa nhân rộng đƣợc mô hình, chƣa phát huy tiềm năng thế mạnh
của địa phƣơng.
+ Nhân dân chƣa mạnh dạng đầu tƣ nguồn vốn để phát triển các loại hình kinh
tế, kinh doanh dịch vụ phát triển chậm, chƣa mạnh dạng đầu tƣ ngƣ lƣới cụ, sửa chữa
nâng cấp ghe thuyền để đánh bắt biển, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi trang trại nên
nguồn thu nhập trong nhân dân còn thấp.
+ Việc chỉ đạo công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở,
đất nông nghiệp còn chậm, công tác quản lý đất mồ mã, nghĩa trang nghĩa địa còn
hạn chế bất cập thiếu giải pháp, cán bộ tham mƣu năng lực hạn chế dẫn đến công việc
hoàn thành chậm so với kế hoạch.
PHẦN THỨ HAI
Kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022
A. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch
1. Mục tiêu: Tăng cƣờng công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng và điều hành
của Chính quyền địa phƣơng, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, theo hƣớng “ Nông nghiệp, ngành nghề và dịch
vụ” chú trọng liên doanh, liên kết chủ động đầu ra cho sản phẩm, phấn đấu đạt và
vƣợt kế hoạch đề ra, tập trung sản xuất nông nghiệp, đa dạng hoá ngành nghề sản
phẩm, thực hiện xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho ngƣời dân, đảm bảo ổn định
Quốc phòng - An ninh, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao.
2. Nhiệm vụ chủ yếu:
- Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hƣớng hàng hoá liên kết có đầu
ra cho sản phẩm nông nghiệp, vận động phát triển chăn nuôi tập trung, phát triển kinh
tế vùng biển, vùng trang trại, nuôi trồng thủy sản vùng biển và đầm phá và các mô
hình kinh tế mới.
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- Tổ chức quy hoạch để chuyền dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi có năng suất cao
về kinh tế, chuyển đổi diện tích lúa năng suất thấp, vùng nẩy khó sản xuất sang trồng
sen, quy hoạch diện tích trồng mai cảnh ở vùng thƣờng điền, kêu gọi đầu tƣ phát triển
thƣơng mại dịch vụ, chú trọng ngành nghề truyền thống, du lịch làng nghề...
- Xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến thôn vững mạnh, phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện đồng bộ quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục nâng
cao chất lƣợng giải quyết thủ tục cải cách hành chính, sắp xếp đội ngũ cán bộ tinh
gọn hiệu lực hiệu quả.
- Xây dựng và phát huy nền văn hoá tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chăm lo
đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện công tác phổ cập, xóa mù chữ
nâng cao trình độ dân trí, duy trì bền vững làng, xã, thôn và cơ quan đạt chuẩn văn
hoá, xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cho ngƣời dân.
- Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao công tác
phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm tai nạn giao
thông và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã, thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng chống Covid19, đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội.
3. Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2022
* Nhóm chỉ tiêu về kinh tế
(1). Tổng sản lƣợng lƣơng thực:

3.406,08 tấn (60 tạ/ha).

(2). Bình quân thu nhập đầu ngƣời: 37 – 37,5 triệu đồng/năm.
(3). Diện tích đất nông nghiệp: 567,68ha, trong đó: đất trồng lúa 1 vụ: 257,84
ha, đất trồng sen, màu: 26ha.
(4). Chăn nuôi: Số lƣợng lợn xuất chuồng trong năm đạt từ 1.200 - 1.600 con,
duy trì đàn lợn có 600 - 800 con, trong đó: lợn nái 100 con.
- Trâu, bò, dê: 150 con
- Gia cầm 30.000 - 35.000 con ( 20.000 con gà)
(5). Diện tích trồng rừng mới tập trung: 05 ha
(6). Duy trì diện tích quy hoạch nuôi trồng thủy sản 35,96 ha, trong đó: nuôi
tôm trên cát biển 16,7 ha; nuôi cá nƣớc ngọt 19,26 ha.
- Sản lƣợng đánh bắt, nuôi trồng 985 tấn,
Trong đó: + Đánh bắt vùng biển 160 tấn, đầm phá 280 tấn;
+ Nuôi trồng vùng biển 422 tấn, đầm phá 123 tấn.
(7). Tổng thu ngân sách : 14.774.519.000 đồng.
- Trong đó: thu tại địa phƣơng: 192.000.000 đồng; thu đấu đất 7,6 tỷ đồng.
(8). Tổng nguồn vốn đầu tƣ xây dựng trên địa bàn: 16, 900 tỷ đồng.
Trong đó:

+ Ngân sách Nhà nƣớc đầu tƣ: 6,200 tỷ đồng.
+ Ngân sách địa phƣơng: 10,300 tỷ đồng
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+ Ngân sách khác: 400 triệu đồng.
(9). Bê tông hóa giao thông nông thôn: 2,5 km.
(10). Kiên cố hóa kênh mƣơng: 01 km.
* Nhóm chỉ tiêu về VH-XH:
(11). Tỷ lệ huy động học sinh: Nhà trẻ trên 40%; mẫu giáo trên 98% (trong đó
trẻ 5 tuổi 100%), Tiểu học và Trung học cơ sở trên 98%, duy trì Trƣờng Tiểu học và
THCS, Trƣờng Mầm non đạt chuẩn quốc gia, phổ cập, xóa mù chữ.
(12). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dƣới 1%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dƣới
14%, giảm tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng xuống dƣới 6%.
(13). Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5% hàng năm.
(14). Tỷ lệ hộ dùng nƣớc sạch 100% số hộ, tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100% số hộ,
phấn đấu có 90% hộ tham gia Bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa
96,4%
(15). Đào tạo nghề và giải quyết việc làm:
- Đào tạo nghề cho khoảng 80 - 100 lao động
- Giải quyết việc làm: 150 - 200 lao động
4. Chương trình trọng điểm:
- Chƣơng trình tái cơ cấu phát triển toàn diện ngành nông nghiệp.
- Chƣơng trình huy động nguồn lực đầu tƣ xây dựng hạ tầng khu trung tâm
theo hƣớng đô thị.
- Chƣơng trình xây dựng NTM nâng cao.
- Chƣơng trình cải cách hành chính.
B. Nhiệm vụ thực hiện trên các lĩnh vực
I. Phát triển kinh tế:
1. Về nông nghiệp:
a. Trồng trọt: Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo định hƣớng của UBND
huyện về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp toàn diện, bền
vững và an toàn, chất lƣợng cao gắng với chuỗi giá trị hàng hóa, từng bƣớc nâng cao
giá trị sản xuất, đƣa 100% giống lúa xác nhận vào diện tích trồng lúa, chú trọng các
mô hình lúa mới, chuyển đổi cây trồng có năng suất cao nhƣ: trồng sen, trồng hoa và
cây Mai cảnh, trồng rau màu trong nhà lƣới tại vùng thƣợng điền và nhân rộng các
mô hình phát triển kinh tế.
b. Phát triển chăn nuôi: Phát triển kinh tế trang trại, quy hoạch, chuyển đổi
trang trại HTX/NN, đẩy nhanh các bƣớc quy hoạch đầu tƣ trang trại chăn nuôi tập
trung tại thôn 1, lập phƣớng án giao đất, thuê đất trang trại cho ngƣời dân có nhu cầu
để tổ chức chăn nuôi. Vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đàn lợn,
chăn nuôi theo hƣớng tập trung, có liên kết tiêu thụ sản phẩm, kết hợp mô hình kinh
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tế tổng hợp và kinh tế vùng cát ven biển, chú trọng phát triển đàn trâu, bò và gia cầm
vùng trang trại.
c. Về lâm nghiệp: Tiếp tục chăm sóc bảo vệ rừng cây đã trồng, phối hợp với
lâm nghiệp trồng rừng vùng dự án ven biển. Thƣờng xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm
các trƣờng hợp chặt phá rừng, xây dựng phƣơng án phòng cháy chữa cháy rừng.
Thƣờng xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về công tác chăm
sóc, bảo vệ và phòng chống chữa cháy.
d. Công tác đánh bắt nuôi trồng thủy sản:
- Vân động nhân dân mua sắm phƣơng tiện, ngƣ lƣới cụ, sửa chữa, cải tạo nâng
cấp ghe thuyền để đẩy mạnh công tác đánh bắt ở vùng biển, chỉ đạo theo dõi, hƣớng
dẫn và quản lý tốt công tác nuôi trồng thuỷ sản, nuôi tôm trên cát, mở rộng nuôi cá
lồng trên phá, nuôi cá xen canh lúa, sen, tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn cho ngƣời dân
sản xuất phát triển nuôi trồng thủy sản, phối hợp với cấp trên tổ chức tập huấn, đào
tạo nghề cho nhân dân.
đ. Công tác quản lý phát triển kinh tế tập thể:
* HTX/NN: Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lƣợng công tác của đội ngủ quản
lý, cán bộ HTX/NN theo luật năm 2012, nhằm phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt
động, từng bƣớc xây dựng HTX/NN kiểu mới, thực hiện tốt công tác quản lý kinh
doanh trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, đồng thời làm trợ lực cho các
thành viên phát triển kinh tế, mở rộng dịch vụ sản xuất, kinh doanh nhƣ: vật tƣ nông
nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, thủy nông thủy lợi, làm đất, thu hoạch, thu mua bao tiêu
sản phẩm cho ngƣời dân.
Thực hiên có hiệu quả các mô hình kinh tế, mô hình kinh tế trang trại, hoàn
chỉnh hồ sơ để chuyển đổi nuôi gà thay thế nuôi lợn gia công với công ty C.P Việt
Nam. Chủ động tìm các công ty doanh nghiệp để hợp đồng liên doanh, liên kết tìm
đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, phấn đấu đƣa nguồn vốn lên 06 tỷ đồng..
* Quỹ tín dụng: Từng bƣớc phát triển, mở rộng địa bàn để hoạt động kinh
doanh, tăng doanh số cho vay, phấn đấu đƣa nguồn vốn lên 28,5 tỷ đồng. Thực hiện
có hiệu quả phƣơng án cho vay trả góp đúng theo quy chế đề ra, tiếp tục huy động
nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, tổ chức thẩm định chặt chẽ khách hàng cho vay đúng
đối tƣợng, cƣơng quyết không để nợ xấu, nợ quá hạn vƣợt mức theo quy định.
Củng cố sắp xếp đội ngũ cán bộ Quỹ đi vào hoạt động hiệu lực hiệu quả, phân
công cán bộ quỹ phụ trách từng địa bàn để triển khai các gói vay đúng đối tƣợng,
triển khai tốt điểm giao dịch ngoại hối, chi trả lƣơng qua thẻ cho cán bộ và ngƣời dân
trên địa bàn.
2. Phát triển thương mại và dịch vụ, ngành nghề: Đƣa giá trị kinh doanh,
buôn bán tăng từ 15 - 20 % tổng thu nhập. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ thƣơng
mại trên địa bàn xã, mở rộng kinh doanh buôn bán, đa dạng hóa các loại hàng hóa tại
khu vực chợ, khu dịch vụ và kinh doanh thƣơng mại trong sản xuất nông nghiệp, nhất
là tạo nguồn thu từ dịch vụ nông nghiệp, các sản phẩm có liên doanh liên kết, tổ chức
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tốt kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát và các ngành nghề dịch vụ khác trên địa
bàn.
Tổ chức sắp xếp lại các kiốt trong đình chợ hợp lý để tạo điều kiện giao lƣu
mua bán thuận lợi tại Chợ Biện, thực hiện tốt công tác quản bá ngành nghề truyền
thống mai cảnh, kích cầu, mở rộng diện tích, số lƣợng, chất lƣợng, đem lại thu nhập
cao trong nhân nhân.
3. Công tác tài chính ngân sách: Quản lý chặt chẽ công tác thu chi ngân sách
xã, thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nƣớc, khai thác và tận thu các nguồn thu
hiện có ở địa phƣơng, thu đúng, thu đủ phấn đấu thu đúng kế hoạch và vƣợt chỉ tiêu
đã giao đầu năm, đảm bảo nguyên tắc tài chính kế toán, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí. Quản lý tốt các nguồn vốn vay qua các kênh ngân hàng để thực hiện các dự
án, mô hình phát triển kinh tế xã hội, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và trả
nợ đúng hạn.
4. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng: Phát huy nội lực, tranh thủ các
chƣơng trình, dự án đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển KT-XH trên địa bàn
xã. Tổ chức quy hoạch, đầu tƣ hoàn thiện cơ sở hạ tầng để bán đấu giá đất ở, tiến
hành quy hoạch đất ở tại khu trung tâm, đất ở xen ghép để tạo quỹ đất bán đấu giá và
giao đất cho nhân dân có nhu cầu về đất ở, thu ngân sách để chủ động xây dựng cơ sở
hạ tầng phát triển KT-XH.
Xây dựng kế hoạch đăng ký các công trình xây dựng có thu hồi đất giai đoạn
2021 - 2030 trình UBND huyện đƣa vào kế hoạch thực hiện. Chủ động tham mƣu,
phối hợp Sở nông nghiệp thực hiện tốt dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng, hệ thống xử lý
nƣớc thải, nƣớc cấp, điện, giao thông nội vùng khu nuôi trồng thủy sản, nhằm hoàn
thiện khu nuôi phục vụ nhân dân phát triển kinh tế.
5. Chương trình nông thôn mới: Tổ chức rà soát, đánh giá, xây dựng lộ trình,
kế hoạch thực hiện các tiêu chí nâng cao, huy động nguồn lực để đầu tƣ xây dựng các
các hạng mục công trình đầu tƣ phát triển kinh tế, xã hội, trong đó thực hiện chuyển
đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế trong năm
2021 và xây dựng phát triển các mô hình phát triển kinh tế mới năm 2022, chú trọng
đến tiêu chí thu nhập của ngƣời dân. Phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao theo
định hƣớng đô thị giai đoạn 2021 -2025.
6. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường: Tăng cƣờng công tác quản lý
nhà nƣớc trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trƣờng.
- Tiếp tục rà soát, kê khai cấp đổi, cấp mới đất ở, đất nông nghiệp cho nhân dân
số còn lại; lập thủ tục cấp lại giấy CNQSD đất nông nghiệp cho ngƣơi dân sau khi
dồn điền đổi thửa, cƣơng quyết xử lý những trƣờng hợp lấn chiếm đất và sử dụng đất
không đúng mục đích.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phân loại, thu gom và xử lý rác thải
sinh hoạt, rác thải xây dựng và chất thải chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và
thực hiện tốt phong trào“ Ngày chủ nhật xanh”. Hoàn thành công trình xử lý nƣớc
thải sinh hoạt ở thôn 10.
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II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:
1. Công tác giáo dục đào tạo:
+ Thực hiện tốt kế hoạch năm học 2021 - 2022, tổ chức huy động hết học sinh
trong độ tuổi đến trƣờng đảm bảo 100%, huy động 100% các cháu 5 tuổi vào mẫu
giáo, nâng cao chất lƣợng bán trú của Trƣờng Mầm non; Trƣờng TH&THCS tiếp tục
thực hiện bán trú cho học sinh cấp Tiểu học của thôn 10 và thôn 11 trong điều kiện
dịch Covid-19 đảm bảo an toàn. Huy động các nguồn lực để đầu tƣ, xây dựng cơ sở
hạ tầng phục vụ công tác dạy và học, đảm bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, thực
hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong năm 2022.
+ Hội khuyến học phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội
thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
2. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân:
- Tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về y tế, nâng cao chất lƣợng khám chữa
bệnh, chƣơng trình tiêm chủng cho nhân dân, thực hiện tốt công tác DS – KHHGĐ,
chƣơng trình phòng chống các bệnh xã hội, chƣơng trình HIV/AIVS, Duy trì xã đạt
chuẩn quốc gia về y tế.
- Củng cố đội ngũ cán bộ Trạm y tế từ xã đến cộng tác viên thôn vững mạnh
để hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân
tham gia chính sách DS - KHHGĐ bằng các biện pháp tránh thai, thực hiện tốt việc
ký cam kết cụm dân cƣ không sinh con thứ 3 trở lên, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.
3. Công tác chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội:
+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, luôn chăm lo về đời sống,
vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách và các gia đình neo đơn gặp khó
khăn bằng nhiều hình thức, hỗ trợ các chƣơng trình mô hình kinh tế, chính sách bảo
hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ quà và các chính sách ƣu đãi vốn vay để
phát triển kinh tế, thực hiện tốt chi trả lƣơng, chế độ trợ cấp qua thẻ.
+ Thƣờng xuyên điều tra cung cầu lao động, nắm chắc nguồn lao động trong
độ tuổi có nhu cầu học nghề, kết hợp với Phòng LĐTB-XH mở các lớp đào tạo nghề,
tạo việc làm cho ngƣời lao động có mức thu nhập ổn định. Giải quyết kịp thời chế độ
chính sách cho các đối tƣợng, làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm,
nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm.
4. Văn hoá thông tin - TDTT: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao chất lƣợng làng, thôn, cơ quan, gia đình
văn hóa. Chú trọng công tác bình xét, xếp loại cuối năm đúng thực tế, khách quan,
phấn đấu trong năm có 100 % gia đình đăng ký đạt chuẩn văn hoá, 100% thôn cơ
quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT nhân các ngày lễ
lớn và tết cổ truyền dân tộc, tham gia tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục,
thể thao do huyện tổ chức, quản lý chặt chẽ các hoạt động karaokê di động, các
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ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thƣờng xuyên giám sát, theo dõi việc thực hiện
đúng quy ƣớc làng văn hóa.
III. Công tác QP - AN:
1. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở địa phương: Xây
dựng, củng cố lực lƣợng dân quân vững mạnh đảm bảo về số lƣợng và chất lƣợng,
giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, chủ động xử lý khi có tình huống xảy
ra. Tổ chức tốt công tác gọi thanh niên lên đƣờng làm nghĩa vụ quân sự đảm bảo số
lƣợng và chất lƣợng trên giao, phối hợp chặt chẻ với công an xã tổ chức trực chiến,
trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra mật phục đảm an toàn xã hội. Phối hợp tham mƣu
thực hiện tốt kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên.
2. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
- Nâng cao chất lƣợng hoạt động của Ban công an xã, kiện toàn đội ngũ công
an viên, tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản hoạt động có hiệu quả, để chủ động nắm bắt
mọi tình hình diễn biến nảy sinh ở cơ sở, kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy
ra không để hình thành điểm nóng, luôn chủ động đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã
hội, cƣơng quyết xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh, lĩnh vực phòng
chống dịch Covid-19.
- Tăng cƣờng công tác chỉ đạo hoàn thành việc cấp căn cƣớc công dân theo kế
hoạch, thƣờng xuyên quản lý cƣ trú, đổi sổ hộ khẩu cho ngƣời dân, lập kế hoạch tham
mƣu kiểm tra, tuyên truyền vận động nhân dân nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.
- Thƣờng xuyên tổ chức tuần tra, bảo vệ khép kín địa bàn, xử lý đánh bạc, tỷ số,
số đề, tính dụng đen và sử dụng trái phép chất ma túy, tăng cƣờng xử lý giao thông,
tổ chức họp dân, họp tổ tự quản, ban điều hành thôn để xây dựng củng cố phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
Covid-19, xây dựng phƣơng án lực lƣợng PCCC, phòng chống thiên tai đảm bảo khi
có tình huống cháy xảy ra.
IV. Xây dựng chính quyền.
1. Rà soát, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã, tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức
bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nƣớc ở địa phƣơng, nâng cao
chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo tinh gọn, có bản lĩnh chính trị, có
chuyên môn nghiệp vụ để giải quyết kịp thời các công việc đƣợc giao, đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời công việc, kiến nghị của ngƣời dân đúng
pháp luật, không gây phiền hà đi lại của nhân dân.
2. Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về tôn giáo, các tổ chức hội, thƣờng
xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót
trên các lĩnh vực, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm mọi trƣờng hợp vi phạm. Đẩy
mạnh công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm phát
huy quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội.
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3. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực thi công vụ, tinh thần
trách nhiệm và văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Tăng cƣờng phối kết
hợp với các phòng ban chuyên môn cấp huyện, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị
xã hội, công đoàn và các ban ngành địa phƣơng thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu,
các chƣơng trình trọng điểm phát triển KT – XH, đổi mới việc tổ chức ngày hội “Đại
đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cƣ, tổ chức nêu gƣơng, nhân rộng gƣơng điển hình
tiên tiến trên các lĩnh vực nhằm thúc đẩy cán bộ và nhân dân thực hiện tốt chủ trƣơng
chính sách của Đảng, pháp luật nhà nƣớc.
4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuẩn hóa thủ tục hành chính theo
quy trình ISO 9001: 2015, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho nhân dân
đảm bảo đúng pháp luật, nâng cao kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính, chống tham nhũng
lãng phí, cƣơng quyết không để tình trạng quan liêu, phiền hà nhũng nhiễu làm mất
lòng tin đối với nhân dân.
5. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của
cấp trên, huy động toàn bộ lực lƣợng, hệ thống chính trị ở cơ sở và nhân dân cƣơng
quyết khống chế dịch và không để dịch xảy ra tràn lan trên địa bàn.
Trên đây báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm
2021 và kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022. UBND xã xin báo cáo trƣớc
kỳ họp và xin ý kiến của các đại biểu, cử tri để xã hoàn thiện kế hoạch KT-XH, QP AN năm 2022, triển khai thực hiện đƣợc tốt hơn./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- TV. Đảng uỷ;
- TT.HĐND,UBND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các ban, ngành đoàn thể xã;
- Lƣu.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Đăng Phúc
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BẢNG TỔNG HỢP
CÁC CHỈ TIÊU TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022
Stt

Tên mục tiêu, chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch
đầu năm

Dự ước
năm 2021

Tỷ lệ%

Kế hoạch
2022

Tấn

3.406,08
( 60tạ/ha)

3.462,84

101,6

3.406,08
( 60tạ/ha)

( 61tạ/ha)

Triệu

35 - 37

36,8

100

37-38

1

Tổng sản lƣợng lƣơng thực có hạt

2

Bình quân thu nhập đầu ngƣời

3

Diện tích sử dụng đất nông nghiệp

ha

287,84

287,84

100

287,84

- Diện tích trồng lúa trong 1 vụ

ha

257,84

257,84

100

257,84

- Diện tích trồng sen

ha

20

20

100

20

- Diện tích đất trồng màu

ha

10

10

100

10

Con

2.000 2.500

1.100

55

1.200 1.600

150

70

46,6

100

4

Chăn nuôi
- Tổng số lƣợng lợn xuất chuồng
2.000 - 2.500 con
Trong đó: Lợn nái

Con

- Đàn trâu, bò, dê

Con

156

230

147

150

- Gia cầm

Con

25.00031.000

19.120

76,48

30.00035.000

5

Trồng rừng mới

ha

10

16,5

165

5

6

Diện tích nuôi trồng thủy sản:

ha

35,96

35,96

100

35,96

- Nuôi tôm trên cát

ha

16,7

16,7

100

16,7

- Nuôi cá nƣớc ngọt

ha

19,26

19,26

100

19,26

- Sản lƣợng đánh bắt, nuôi trồng

Tấn

902

1.021

113,1

985

Tổng thu ngân sách nhà nƣớc trên
địa bàn

Trđ

10,317

18,582

180,1

14,774

Trđ

182

202

110,9

192

tỷ

2

7,928

251

7,6

Tổng vốn đầu tƣ xây dựng trên địa
bàn

Tỷ

19,6

20,2

103

16,9

- Ngân sách TW, tỉnh, huyện đầu
tƣ

Tỷ

13,9

14,89

107

6,200

Tỷ

3,5

5,310

151

10,300

7
-

Thu tại xã hƣởng 100%

-

Thu tiền đấu đất

8

- Ngân sách địa phƣơng

19

- Ngân sách khác
9

Tỷ lệ các thôn phân loại, thu gom
và xử lý rác thải

10

Bê tông hóa giao thông và kiên cố
hóa kênh mƣơng.

Tỷ

2,5

0,4

%

100

100

100

100

- Bê tông hóa giao thông

km

2,5

2,675

107

2,5

- Kiên cố hóa kênh mƣơng

km

1,5

0,2

13,3

01

%

98

98

100

99

+ Nhà trẻ

%

30

25

100

40

+ Mẫu giáo

%

85

88,23

100

98

+ Trẻ 5 tuổi

%

100

100

100

100

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

%

dƣới 1

0,9

100

dƣới 1

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên

%

dƣới 14

13,1

100

dƣới 14

- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dƣỡng

%

dƣới 6

5,32

100

dƣới 6

13

Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm

%

1-2

1

100

1-1,5

14

Tỷ lệ ngƣời dân sử dụng nƣớc
sạch

%

100

100

100

11

Tỷ lệ huy động học sinh

-

Tiểu học và THCS

-

Mầm non

12

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện
15

100

%

100

100

100

100

Đào tạo nghề giải quyết việc làm

-

Đào tạo nghề

L.động

150-200

158

100

80-120

-

Giải quyết việc làm

L. động

200-300

212

100

150 -200

20

21

