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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021
và Kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội năm 2022 xã Phong Hải
PHẦN I
DỰ ƢỚC TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2021
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội năm 2021, mặc dù chịu ảnh hƣởng bởi hậu quả của thiên tai, bão
lụt năm 2020 để lại, cùng với sự tác động trực tiếp của dịch bệnh Covid -19 đến tình hình
kinh tế và đời sống của ngƣời dân trên địa bàn, nhƣng dƣới sự quan tâm của huyện ủy,
UBND huyện, sự giúp đở của các phòng ban cấp huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban
thƣờng vụ đảng ủy, giám sát của HĐND xã, điều hành tích cực và quyết liệt của UBND
xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn, cùng với
sự cố gắng nổ lực của nhân dân, đã góp phần đƣa kinh tế xã hội của xã vƣợt qua khó
khăn và đạt đƣợc kết quả trên các lĩnh vực nhƣ sau:
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU
I. Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đƣa ra 12 chỉ tiêu, dự kiến đến hết năm
2021 có 11 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch cụ thể nhƣ sau:
1. Chỉ tiêu khai thác biển đạt 260/260 tấn, đạt 100% KH/năm,
2. Nuôi tôm trên cát đạt 2.000/2.000 tấn, đạt 100% KH.
3. Thu nhập bình quân đầu ngƣời 42/42 triệu đồng, đạt 100 % kế hoạch đề ra
4. Tổng đầu tƣ toàn xã hội 72/70 tỷ đồng, đạt 102 % kế hoạch đề ra.
5. Trƣờng học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I, đạt 100%
6. 100% hộ gia đình thu gom xử lý rác thải, 50% thôn phân loại rác thải,
7. Duy trì Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên duy trì 1%.
8. Tỷ lệ hộ nghèo đạt tỷ lệ 1,5%; tƣơng đƣơng: 20 hộ, 98 khẩu
9. Tỷ lệ trong độ tuổi có việc làm thƣờng xuyên 91%, Lao động phí nông
nghiệp 65%.
10 Tỷ lệ trẻ dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng dƣới 5,57%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở
lên xuống dƣới 16%
11. Tỷ lệ ngƣời dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% kế hoạch, Bảo hiểm xã
hội tự nguyện đạt 77% và 01 chỉ tiêu không đạt đó công tác thu ngân sách.
( chi tiết phụ lục kèm theo)
II. Tình hình thực hiện chƣơng trình, dự án trọng điểm:
1. Chƣơng trình xây dựng Nông thôn mới.
Trong năm qua, UBND xã tiếp tục thực hiện tốt, công tác tuyên truyền về các
chủ trƣơng chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nƣớc về xây dựng nông thôn
mới, để duy trì giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt về nông thôn mới,
Công tác vệ sinh môi trƣờng từng bƣớc đƣợc quan tâm, tình hình thu gom và
xử lý rác thải đảm bảo, đã triển khai tốt đề án ngày chủ Nhật xanh.

2. Chƣơng trình Cải cách hành chính.
UBND xã đã xây dựng các kế hoạch công tác cải cách hành chính trên địa bàn
và Kế hoạch kỷ cƣơng, kỷ luật, hành chính trên địa bàn,
- Chỉ đạo các cán bộ, công chức chuyên môn phân công thực hiện nhiệm vụ
kiểm soát thủ tục hành chính. Thƣờng xuyên niêm yết, công khai các thủ tục hành
chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, cá
nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Đã xử lý các văn bản đi và đến trên trang điều hành tác nghiệp đa cấp theo hồ
sơ công việc của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyễn biến tích cực Kết quả thống
kê hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải quyết từ đầu năm đến nay: Tổng số hồ sơ tiếp nhận
689 hồ sơ; đã giải quyết 677 hồ sơ, đang giải quyết 12 hồ sơ, đã số hóa 677 hồ sơ (
tính 05/12/2020 đến 03/12/2021)
- Về Cải cách tài chính công: UBND xã đã thực hiện quản lý tài chính và
ngân sách theo biên chế đã duyệt, bảo đảm thống nhất từ huyện đến xã nhằm từng
bƣớc nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính.
- UBND xã đã ban hành và triển khai Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản
lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại xã, đồng thời đã xây dựng
và áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 (đã công bố phù hợp Hệ thống quản lý chất lƣợng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015).
3. Chƣơng trình phát triển, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề.
- Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đƣợc quan tâm thực hiện, nhƣ
điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch NTTS, quy hoạch nghĩa trang
nhân dân và quy hoạch tiểu thủ công nghiệp, việc đăng ký nhãn hiệu, thƣơng hiệu
đang đƣợc triển khai thực hiện theo chƣơng trình OCOP và xây dựng nghề nƣớc
mắm làng Hải Nhuận, xã Phong Hải.
- Nghề nƣớc mắm trên địa bàn xã tuy có phát triển, tuy nhiên chƣa xây dựng
thƣơng hiệu mang tính ổn định lâu dài, đầu ra rất khó khăn, chƣa kết nối với thị
trƣờng, các hộ sản xuất còn mang tính nhỏ lẽ, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ nội vùng.
- Du lịch dịch vụ gặp nhiều khó khăn, chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ cơ sở hạ
tầng, và các hạng mục phụ trợ của bãi tắm chƣa đạt chuẩn, chƣa khai thác tiềm năng
thế mạnh của du lịch biển, mặt khác ý thức kinh doanh, khai thác du lịch biển trong
nhân dân còn hạn chế, hệ thống giao thông không thuận lợi cho việc thu hút du
khách.
III. Dự án trọng điểm: Nghị quyết HĐND xã đƣa 06 dự án. đến nay có 04 dự
án đang khảo sát thực địa đó là:
- Dự án đƣờng Hải Đông đi xã Điền Hải giai đoạn 2.(phối thực hiện)
- Dự án chỉnh trang khu trung tâm xã (đƣờng giao thông, điện, vĩa hè, cây
xanh). Đã duyệt triển khai thực hiện
- Dự án xây mới 6 phòng học Trƣờng tiểu học Phong Hải.
- Dự án mƣơng nƣớc thải tiểu thủ công nghiệp thôn Hải Thành, Hải Thế, Hải
Phú. ( Thực hiện theo chƣơng trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn
2021-2023)
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- Dự án hạ tầng phục vụ bán đấu giá đất thôn Hải Phú, Hải Nhuận, Hải
Thành, Hải Đông.
- Dự án xây dựng đê bao chống sạt lở, xâm thực biển 05 thôn. ( phối hợp thực
hiện),
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC:
I. LĨNH VỰC KINH TẾ XÃ HỘI:
1. Khai thác biển:
Ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung triển khai các văn bản tăng cƣờng công
tác tuyên truyền vận động nhân dân khai thác biển theo cơ cấu kinh tế của Đảng bộ “
Thủy sản – Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề ”. Tuy nhiên năng lực khai
thác biển đến nay trên địa bàn toàn xã có 70 thuyền, trong đó có 52 thuyền máy tăng 04
thuyền so với cùng kỳ và 18 thuyền chèo, tăng 06 thuyền so với năm 2020.
Các hộ khai thác biển các phƣơng tiện khai thác nghề truyền thống, tổ chức gần
bờ, nhƣ: nghề lƣới trích, lƣới hai, lƣới hố, lƣới ba màn, mực, cá ớt mó, lƣới doái…, Tổng
sản lƣợng khai thác 260/260 tấn đạt 100% KH.
UBND xã đang tập trung chỉ đạo tiếp tục nhân rộng thêm nhiều mô hình khai
thác biển, nhƣ cá ớt mó, mô hình lƣới tôm, lƣới cá khoai cao lƣờn từ nguồn vốn
nông thôn mới, vốn ngân sách huyện hổ trợ và vốn ngân sách xã, đã thực hiện các
mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết tốt việc làm cho ngƣời lao động.
2. Nuôi trồng thủy sản:
Tổng diện tích thả nuôi tôm trên cát: 37,2 ha, với sản lƣợng ƣớc thực hiện thu
hoạch 2.000/2.000 tấn, đạt 100% kế hoạch.
Trong năm 2021, do tình hình thời tiết không ổn định, nắng nóng kéo dài nên
tình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đa số các hộ đều bị vấn đề về môi trƣờng nuôi
dẫn đến các bệnh nhƣ phân trắng, đƣờng ruột làm tôm chậm lớn. Do ảnh hƣởng của
đại dịch bệnh Covid-19 nên giá thu mua tôm giảm, làm ảnh hƣởng đến tình hình thả
nuôi tôm trên địa bàn xã.
3. Về chăn nuôi : Công tác chăn nuôi của ngƣời dân đã đƣợc quan tâm, đã kiểm
soát dịch bệnh, gia súc, gia cầm qua đó đã phát hiện xử lý kịp thời không để xảy ra trên
địa bàn, Số lƣợng đàn lợn đến hiện tại đạt 140 con. Đàn bò 98 con, gia cầm 2.700 con.
4. Lâm nghiệp:
Tăng cƣờng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Chỉ thị 21/CTUBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thƣờng xuyên chú trọng công
tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đã trồng rừng sau khai thác 7,8 ha.
5. Tiểu thủ công nghiệp, thƣơng mại dịch vụ và ngành nghề:
Công tác kinh doanh tại chợ của các tiểu thƣơng đƣợc duy trì thƣờng xuyên
các mặt hàng, đảm bảo cho ngƣời tiêu dùng, Các ngành nghề đƣợc phát triển nhƣ
nghề truyền thống ở địa phƣơng may mặc, nghề xây dựng, mộc, v.v. ngày càng mở
rộng góp phần quan trọng từng bƣớc giải quyết việc làm, tăng thu nhập lao động.
- Chế biến nƣớc mắm: Trên địa bàn xã chủ yếu các hộ chế biến nƣớc mắm nhỏ lẽ,
tuy đã công nhận thƣơng hiệu, nhƣng làng nghề nƣớc mắm Hải Nhuận chƣa đƣợc tập
trung vào điểm tiểu thủ công nghiệp để sản xuất.
6. Tài chính – Tín dụng:
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+ Ƣớc thực hiện thu ngân sách: 7.454 triệu đồng.
Trong đó:
- Thu ngân sách cấp trên: 6.861 triệu đồng, đạt 142 % kế hoạch so với dự toán
giao,
- Thu địa phƣơng: 383 triệu đồng, đạt 42 % so với dự toán HĐND xã giao,
- Thu chuyển nguồn 209 triệu đồng,
Nguyên nhân thu không đạt là do bán đấu giá đất chƣa thực hiện đƣợc dẫn đến
công tác thu địa bàn gặp khó khăn.
+ Ƣớc chi ngân sách: 7.454 triệu đồng , đạt 100 %, Công tác chi ngân sách đảm
bảo cho các hoạt động thƣờng xuyên củng nhƣ đột xuất của địa phƣơng, trong chi ngân
sách luôn luôn thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi.
7. Tín dụng, ngân hàng: Phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn để có chính
sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các đối tƣợng tham gia chƣơng trình, dự án theo chủ
trƣơng. Tổng dƣ nợ nguồn vốn vay ƣu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội ƣớc thực
hiện 15.201.183.000 đồng, đồng thời đã kiểm tra giám sát các hộ vay vốn đƣợc làm khá
chặt chẽ và đúng đối tƣợng.
8. Đầu tƣ xây dựng, quy hoạch:
+ Công tác đầu tư xây dựng:
Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội đạt 70/72 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nƣớc đầu tƣ
xây dựng trên địa bàn xã khoảng 2,5 tỷ đồng.
- Trong năm 2021 đã triển khai thi công kênh mƣơng nuôi trồng thủy sản tại thôn
Hải Thế với tổng mức đầu từ 700 triệu đồng, nhà vệ sinh trƣờng mầm non Phong Hải với
tổng kinh phí 303 triệu đồng, cải tạo nâng cấp trƣờng tiểu học Phong Hải với tổng mức
đầu tƣ 560 triệu đồng và công trình sửa chữa nhà làm việc ban chỉ huy quân sự xã: 200
triệu, Công trình Nhà văn hóa thôn Hải Phú 400 triệu đồng, sửa chữa Trung tâm văn hóa
kinh phí 300 triệu đồng, nhà Văn hóa cộng đồng thôn Hải Nhuận.
Công tác quy hoạch và tổ chức bán đấu giá nhận quyền sử dụng đất:
Đối với công tác quy hoạch: Phối hợp với các ngành chức năng cấp trên tổ
chức rà soát quỷ đất phân lô xen ghép đề nghị UBND huyện phê duyệt đƣa vào thu
hồi đất để giao đất, bán đấu giá nhận quyền sửa dụng đất tại thôn Hải Phú, Hải
Nhuận, Hải Thành và Hải Thế 17 lô, diện tích 0,51 ha, đã hoàn thiện việc phê duyệt
chủ trƣơng quy hoạch phân khu đô thị giai đoạn 2021-2030.
Đối với công tác bán đấu giá: Hiện nay có 5 lô tại thôn Hải Phú nằm phía tây
nhà Vũ Nhƣ Tú và 02 lô nằm phía bắc nhà ông Nguyễn Quốc thôn Hải Nhuận đã có
giá khởi điểm bán đấu giá, nhƣng do hai khu này nằm trong phạm vi khảo sát tuyến
đƣờng ven biển, nên UBND tỉnh cho tạm dừng việc đấu giá của hai khu này theo
thông báo số 366/TB-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh. Nên đến nay vẫn
chƣa tổ chức bán đấu giá của hai khu này đƣợc.
9. Công tác quản lý đất đai:
Phối hợp với đơn vị tƣ vấn đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính đối với các loại
đất phục vụ cho công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và
xây dựng cơ sở giữ liệu địa chính, đồng thời tập trung cung cấp hồ sơ phục vụ cho
đoàn thanh tra của UBND tỉnh Quyết định số 226/QĐ-TTr ngày 16/03/2021 của
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Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra chuyên đề việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp
trên địa bàn xã, hiện nay UBND xã đã phối hợp phòng tài nguyên, chi nhánh văn
phòng đăng ký đất đai, phòng kinh tế hạ tầng đã hoàn thiện bản vẽ quy hoạch chờ
xin ý kiến UBND huyện phê duyệt.
Đối với công tác cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong năm 2021 đã tiến hành cấp 06 giấy nâng tổng số giấy đã cấp 1291
giấy/1421 thửa, đạt 90,85 % về số thửa và 55,66 % về diện tích cho các loại đất.
Hiện nay trên địa bàn xã còn tồn động 130 hồ sơ đang triển khai thực hiện.
Đối với công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đã tiến hành cấp đổi 09 giấy nâng tổng số giấy đã cấp đổi 541 giấy/699 thửa,
đạt 77,40 % về số thửa và 91,04 % về diện tích cho các loại đất. Hiện nay trên địa
bàn xã còn tồn động 158 hồ sơ chƣa cấp đổi.
10. Công tác quản lý môi trƣờng:
Phối kết hợp với các đoàn thể cấp xã và các thôn tiến hành tổ chức triển khai
lễ phát động hƣởng ứng ngày chủ nhật xanh theo Chỉ thị số: 14/CT-UBND ngày
23/04/2019 về việc ra quân thực hiện đề án ngày chủ nhật xanh trên địa bàn huyện,
đồng thời tổ chức hƣởng ứng ngày môi trƣờng thế giới 05/06/2021, phối hợp với chi
cục thủy sản tỉnh ra quân làm sạch bãi biển.
II. VĂN HÓA – XÃ HỘI:
1. Giáo dục và đào tạo:
Tuy bị ảnh hƣởng bởi đại dịch Covid 19, nhƣng Công tác dạy và học vẫn duy
trì trở lại và có hiệu quả, đã phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt thƣờng
xuyên liên tục trong giáo viên và học sinh, đã triển khai tổ chức thi học kỳ II năm
học 2020-2021, triển khai kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu và bồi dƣỡng học sinh
giỏi tham gia thi học sinh giỏi huyện, đồng thời đã Tổng kết năm học 2020-2021.
Kết quả chất lƣợng học tập năm học 2020-2021.
Trong đó:
Trƣờng THCS Phong Hải: Học sinh giỏi: 44/215 em đạt 20.47%, Học sinh
khá: 102/215 em đạt 47.44%;
Trƣờng Tiểu Học Phong Hải: Học sinh đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học
tập 140/376 em đạt 37.23%, Học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ: 100/376 em đạt
26.59%;
Đến nay đã có 3/3 trƣờng đạt chuẩn Quốc gia.
2. Văn hóa thông tin thể dục thể thao:
Tổ chức trang trí cờ, khẩu hiệu, panô, apphich "Mừng Đảng - Mừng Xuân
2021" và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại trong năm nhƣ: kỷ niệm 90
ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021), 90 năm ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); 67 năm ngày chiến
thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021); 46 năm ngày giải phóng Phong Điền
(24/3/1975-24/3/2021), 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2021), đặc đã tổ chức thành công Đại hội TDTT trên địa bàn xã và tuyên
truyền ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm
kỳ 2021-2026.
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3. Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội:
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã đã tổ chức thực hiện tốt
việc thăm hỏi, động viên vật chất và tinh thần với các đối tƣợng chính sách xã hội,
ngƣời có công. Những phần quà của Chủ tịch nƣớc cho đối tƣợng chính sách có
công 42 trƣờng hợp, gồm có 12.900.000 đồng nhân dịp Tết nguyên đán; tặng
8.100.000 đồng cho 26 trƣờng hợp nhân kỷ niệm ngày TBLS (27/7).
- Quà tết huyện cho 02 trƣờng hợp thuộc trƣờng hợp có công hƣởng lƣơng
hàng tháng và 02 đối tƣợng nhân kỷ niệm ngày TBLS (27/7);
- Quà xã cho 43 đối tƣợng nhân dịp Tết nguyên đán và kỷ niệm ngày TBLS
(27/7), công tác ASXH chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo thông qua sự hổ trợ các tổ
chức và các nhân đạo tặng 500 phần quà trị giá 150 triệu đồng.
- Công tác đào tạo nghề, phối hợp với Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên
huyện mở lớp kỷ thuật trang điểm cho 32 học viên nữ trên địa bàn xã đến nay đã
nhận chứng chỉ 20/32 học viên.
4. Y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình và phòng chống dịch Covid 19.
Tiếp tục duy trì công tác khám chữa bệnh đến nay số lần khám 597 lƣợt ngƣời
nhƣ khám cho hộ nghèo và hộ chính sách, ngƣời cao tuổi, ngƣời già neo đơn…. bảo
đảm xử lý và cấp cứu kịp thời ca bệnh trong mọi tình huống. Tăng cƣờng công tác
theo dõi, giám sát dịch bệnh và công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì
100% đạt chuẩn quốc gia về y tế; 90% ngƣời dân tham gia bảo hiểm y tế và thƣờng
xuyên công tác kiểm tra giám sát dịch Covid 19 trên địa bàn xã, đã xây dựng khung
trực khu cách ly của xã và đã có 47 trƣờng hợp cách lý tập trung tại trƣờng Mầm
Non Phong Hải theo quy định, đồng thời đã vận động thông qua mặt trận xã, Hội
chữ thập đỏ xã, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 với tổng kinh phí 197 triệu,
hổ trợ cho bà con Phong Hải gặp khó khăn tại thành Phố Hồ Chí Minh và các công
dân về cách ly giám sát tại nhà và đã tổ chức tiêm phòng vắc xin cho toàn dân đảm
bảo( đến ngày 08/12/2021) đã tiêm 3.450 ngƣời, trong đó mũi một 804 ngƣời, mũi
hai 2.646 ngƣời.
5. Tƣ pháp – Hộ tịch:
Thực hiện nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về
đăng ký quản lý hộ tịch và thông tƣ số 15/2015 ngày 16/11/2015 của Bộ tƣ pháp về
cấp bản sao từ bản góc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đảm
bảo cho các tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch gồm có 236 trƣờng hợp nhƣ: kết
hôn 09 trƣờng hợp, Đăng ký khai sinh 49 trƣờng hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân
74 trƣờng hợp, khai tử 10 trƣờng hợp, trích lục 50 trƣờng hợp, nhận cha mẹ 02
trƣờng hợp, thay đổi cải chính 04, đăng ký giám hộ 02 trƣờng, công tác hòa giải tại
cơ sở đƣợc quan tâm, qua đó đã hạn chế tối đã việc đơn thƣ khiếu nại tố cáo tại địa
phƣơng.
III. LĨNH VỰC QUỐC PHÕNG VÀ AN NINH:
- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa
vụ quân sự và tổ chức lễ giao quân năm 2021, đạt 100% chỉ tiêu, tập trung công tác
khám sơ tuyển đăng ký độ tuổi 17, phúc tra độ tuổi 18-27, rà soát các phƣơng án di
dời, sơ tán các hộ dân theo từng phƣơng án và chủ động bố trí lực lƣợng và phƣơng
6

tiện, trang thiết bị sẵn sàng xử lý các tính huống xảy ra; Chuẩn bị giáo án mô hình
học cụ, ra quân huấn luyện theo lịch của BCH quân sự huyện.
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đƣợc giữ
vững, đã phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc; Nắm chắc tình hình các vấn đề
liên quan đến an ninh tôn giáo; Công tác phòng chống tội phạm đƣợc chỉ đạo chặt
chẽ; Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Trật tự xã hội xảy ra 02; vụ, gồm 05 đối tƣợng, tăng 01 vụ/04 đối tƣợng so
với cùng kỳ năm 2020, trong đó cố ý gây thƣơng tích 01 vụ/ 01 đối tƣợng, đánh bạc
01 vụ/04 đối tƣợng.
Đã xử lý 05 vụ/05 đối tƣợng, trong đó sử dụng ma túy 04 vụ/04 đối tƣợng và
xử phạt 3.500.000 đồng, xử lý 01 vụ/01 đối tƣợng sử dụng pháo nổ, phạt tiền
1.500.000 đồng.
Đã phối hợp cấp căn cƣớc công dân trên địa bàn xã 06 đợt gồm có 2.995
ngƣời, đạt 98,7%.
- Công tác tuần tra an toàn giao thông thƣờng xuyên đến nay tai nạn giao
thông trên địa bàn xã không xảy ra
- Công tác phòng cháy, chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn đƣợc triển khai đồng bộ,
kịp thời khắc phục không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn, đồng thời đã hoàn thành
việc tổng kết phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Trong năm đạt đƣợc nhiều kết quả khá tốt trên tất cả các lĩnh vực nhƣ kinh tế
biển, lĩnh vực môi trƣờng, phòng chống dịch covid 19, đảm bảo trật tự xã hội, xây
dựng nhà tình nghĩa, nhà ở cho hộ nghèo và vận động quỹ hổ trợ do dịch bệnh
Covid 19, phối hợp hổ trợ ngƣ lƣới cụ cho ngƣ dân, nhiều phong trào khác đƣợc
phát động nhân rộng trong quần chứng nhân dân.
IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:
1. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế-xã hội xã năm 2021, đồng
thời đã tổ chức ký kết giao ƣớc thi đua về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm
2020.
2. Phối hợp, với Thƣờng trực HĐND, UBMTTQVN xã, các Đoàn thể chính
trị-xã hội xã Hoàn thành ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tất cả cử tri đi bầu đạt 100% và xây dựng Kế
hoạch phối hợp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội,
đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn xã năm 2021; Lĩnh vực môi trƣờng, phòng
chống dịch covid 19, đảm bảo trật tự xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà ở cho hộ
nghèo và vận động quỹ hổ trợ do dịch bệnh Covid 19, phối hợp hổ trợ ngƣ lƣới cụ
cho ngƣ dân, nhiều phong trào khác đƣợc phát động nhân rộng trong quần chứng
nhân dân
3. Tập trung đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, đƣợc chú trọng, đảm bảo;
từ đầu năm đến nay, UBND xã đã cử 04 lƣợt cán bộ, công chức, đi đào tạo, bồi
dƣỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà nƣớc, lý luận chính trị.
4. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản
lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; rà soát bổ sung quy trình áp
dụng hệ thống quản lý chất lƣợng cấp xã, công tác ciair cách hành chính đƣợc đẩy
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mạnh gắn liền với giải quyết hồ sơ trên 05 phần mềm dung chung bƣớc đầu đã mang
lại hiệu quả khá tốt, tăng cƣờng kỷ cƣơng, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm
việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai
trofcuar ngƣời đứng đầu UBND xã, thực hiện nghiêm túc đúng thời hạn các ý kiến
chỉ đạo của UBND huyện.
5. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo của
công dân; Báo cáo kết quả hoạt động về thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí. Công tác thi đua khen thƣởng đúng thành tích và kịp thời.
6. Công tác tôn giáo trên địa bàn đƣợc tích cực chỉ đạo, tăng cƣờng các hoạt
động giám sát, kiểm tra và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến hoạt động tôn
giáo trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động không để các đối
tƣợng cực đoan trong tôn giáo lôi kéo tham gia các hoạt động trái phép. Tuyên
truyền, vận động và yêu cầu các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngƣỡng thực hiện tốt các
quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã
V. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại và hạn chế:
- Lĩnh vực nuôi tôm : Việc chỉ đạo định hƣớng, khôi phục sản xuất còn lúng
túng, dịch bệnh trong nuôi tôm của các nhóm hộ: Đề án nuôi tôm trên cát theo
hƣớng an toàn sinh học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã chƣa đƣợc phát triển.
- Lĩnh vực xây dựng, quy hoạch: Tiến độ thực hiện các quy hoạch còn chậm
so với kế hoạch. Tiến độ triển khai thực hiện các công trình hạ tầng phục vụ bán đấu
giá năm 2021 trên địa bàn xã chậm ảnh hƣởng tiến độ tổ chức bán đấu giá và kế
hoạch thu ngân sách.
- Lĩnh vực tài nguyên môi trường: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất còn chậm, quá trình thực hiện còn lúng túng, bị động. Việc triển khai
phong trào Ngày chủ nhật xanh còn mang tính hình thức; công tác phân loại rác thải
tại nguồn chƣa triển khai quyết liệt.
- Lĩnh vực văn hóa, du lịch: Công tác quản lý các hoạt động về dịch vụ văn
hóa trên địa bàn có nơi, có lúc chƣa đƣợc chặt chẽ, thƣờng xuyên, tình trạng hát loa
kèo kéo quá thời gian, việc đám tang vẫn để dài ngày; Việc triển khai thực hiện nếp
sống văn minh đô thị và nông thôn chƣa đƣợc nghiêm túc; Hoạt động quảng bá và
phát triển du lịch trên địa bàn xã còn nhiều hạn chế.
- Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền: Việc triển khai ứng dụng các phần
mềm dùng chung chƣa đƣợc đồng bộ; Việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của một số
cán bộ, công chức, còn chƣa kịp thời, không đảm bảo các nội dung.
2. Nguyên nhân:
a. Nguyên nhân khách quan:
Do ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu các loại hải sản ngày càng ít và có xu
hƣớng giảm đã làm ảnh hƣởng đến việc đánh bắt khai thác biển.
- Nguồn lực cho đầu tƣ phát triển tuy có hƣớng tăng, nhất là vốn đầu tƣ cho
các công trình, cần thiết cho sản xuất, chi phí đầu vào cho sản xuất cao, giá tôm
thấp, đầu ra chƣa đảm bảo cho ngƣời nuôi tôm chƣa đảm bảo, mặt khác do ảnh
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hƣởng bởi đại dịch Covid 19, nên còn khó khăn trong tạo việc làm tăng thu nhập cho
ngƣời lao động.
b. Nguyên nhân chủ quan:
+ Nguyên nhân chung:
- Do tình hình dịch Covid-19, đã làm ảnh đến kinh tế xã hội của địa phƣơng
- Chất lƣợng tham mƣu của một số cán bộ, công chức chƣa cao, chƣa chủ động
bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã ngay từ đầu năm, nên dẫn đến trong
việc đề xuất, kiến tạo các giải pháp để giải quyết các khó khăn, vƣớng mắc, Công tác
phối kết hợp của một số ngành chƣa đƣợc chặt chẽ; dẫn đến sự chậm trể trong công việc.
- Công tác điều chỉnh bổ sung quy hoạch còn chậm, quản lý theo quy hoạch và
quản lý nhà nƣớc về đất đai, tài nguyên môi trƣờng chƣa đáp ứng yêu cầu nhƣ đất nghĩa
trang, nghĩa địa vẫn còn lấn chiếm không tuân thủ theo quy hoạch, việc nắm bắt thông tin
các vụ việc xảy ra trên địa bàn chƣa kịp thời xử lý còn nễ nang né tránh.
- Công tác bán đấu giá đất của địa phƣơng tuy đã đƣợc quan tâm nhƣng triển khai
quy hoạch phân lô phê duyệt còn chậm, các thủ tục để thông báo bán đấu giá đất chậm
đƣợc triển khai.
- Ý thức bảo vệ môi trƣờng chƣa đƣợc quan tâm, việc xử lý và phân loại rác tại hộ
gia đình chƣa triển khai tích cực, một số hộ nuôi tôm khi xả thải ra biển đều chƣa qua xử
lý môi trƣờng.
+ Nguyên nhân chủ yếu một số lĩnh vực:
Trong lĩnh vực khai thác biển và nuôi trồng thủy sản: Việc tham mƣu xây dựng
các đề án, để triển khai các mô hình khai thác biển của các ngành liên quan còn chậm,
chƣa có biện pháp cụ thể, Một số ngành nghề khai thác biển sản lƣợng cao nhƣng giá
thấp. Tâm lý ngƣ dân còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ các mô hình của nhà nƣớc, ít cải hoán
mua sắm mới thuyền và ngƣ lƣới cụ; cơ sở hạ tầng nuôi tôm của ngƣời dân chƣa đáp ứng
theo yêu cầu; chƣa xây dựng mô hình nuôi tôm an toàn, giá cả thu mua tôm không ổn
định, chi phí đầu vào nhƣ tôm giống, thức ăn, thuốc, điện và một số chi phí khác tăng
cao.
Trong lĩnh vực chăn nuôi: Do một số hộ dân chƣa quan tâm đến công tác chăn
nuôi, dẫn đến không đăng ký nuôi tập trung, mặt khác do ảnh hƣởng dịch Covid 19 đã
làm ảnh hƣởng đến việc chăn nuôi của các hộ dân.
Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: Công tác cấp đổi
Giấychứng nhận tuy có khả quan nhƣng còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác
tham mƣu cấp mới, cấp đổi, chuyển mục đích sử dụng đất chƣa đƣợc tích cực. Việc
thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải hiệu quả chƣa cao, thiếu bền vững, kinh phí vận
phục vụ công tác xử lý rác thải quá cao; mặt khác việc phân loại rác thải của ngƣời
dân thực hiện chƣa đồng bộ, việc hƣởng ứng các phong trào bảo vệ môi trƣờng do
tỉnh, huyện phát động để cho ngƣời dân trở thành tính tự giác, chƣa thƣờng xuyên.
Trong công tác xây dựng, quy hoạch: Các công trình xây dựng tuy đã triển khai,
đặc biệt điểm tiểu thủ đã hoàn thành công trình đƣờng, điện nhƣng công tác phân lô và
hệ thống nƣớc thải chƣa có vốn, điều chỉnh quy hoạch chƣa đƣợc hoàn thiện, các hộ vào
điểm tiểu thủ công nghiệp còn gặp khó khăn.
9

Trong lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội và an sinh xã hội: Quy ƣớc văn hóa của
các thôn, cơ quan văn hóa đƣợc xây dựng và triển khai, song một số nơi còn hình thức,
chƣa đi vào chiều sâu, ý thức của ngƣời dân còn hạn chế nên tình trạng sử dụng karake di
động không đúng quy định, tình trạng đám tang để quá 3 ngày.
Về đảm bảo trật tự an toàn xã hội: Một số hộ gia đình chƣa nhận thức về trách
nhiệm công tác phòng chống tội phạm, nhất là việc quản lý theo dõi giáo dục con em
mình, Công tác phổ biến luật giao thông chƣa đƣợc thƣờng xuyên, liên tục ngƣời dân ít
chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn; tình trạng đánh bài bạc,
lô đề còn xảy ra.
Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính đƣợc
tiếp nhận, giao trả trực tuyến ở mức độ 3 tuy đƣợc thực hiện. Việc áp dụng phần
mềm Hồ sơ công việc trên trang điều hành tác nghiệp đa cấp của một số công chức
thực hiện chƣa đồng đều.
PHẦN II
KÊ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2022
Năm 2022 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ
XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội giai đoạn 2021-2026, là năm tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ,
để tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng xã theo hƣớng đô thị, để trở thành phƣờng
trong những năm tiếp theo, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm
2022 tập trung vào các nội dung chính sau:
A. MỤC TIÊU:
Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội xã Phong Hải đạt mức tăng trƣởng cao và
bền vững; phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, và ngành nghề, tạo
tăng trƣởng đột phá cho nền kinh tế, nhằm tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hƣớng “ Thủy sản – Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề”, huy động
mọi nguồn lực để đầu tƣ hạ tầng kỷ thuật cho phát triển đô thị là giải pháp đột phá
phấn đấu xây dựng xã đô thị để tiến tới thành lập phƣờng. Phát huy dân chủ, giải
quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội, ổn định và cải thiện đời sống cho nhân dân.
Tăng cƣờng công tác quốc phòng – an ninh, bảo đảm ổn định chính trị - Trật tự an
toàn xã hội. Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác
điểu hành, chỉ đạo của bộ máy nhà nƣớc từ xã đến thôn.
Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID 19, bảo vệ môi trƣờng và
chủ động phòng ngừa thiên tai, các cở sở sản xuất, đƣa các ngành nghề vào kinh
doanh, sản xuất chế biến tại tiểu thủ công nghiệp, kêu gọi các doanh nhân, doanh
nghiệp cơ sở thu, mua giải quyết đầu ra cho các hộ nuôi tôm.
Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và giám sát của HĐND, phát
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cƣ.
B. CÁC CHỈ TIÊU, CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM:
I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.
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1. Sản lƣợng khai thác biển từ 280 tấn
2. Sản lƣợng nuôi thủy sản 2.000 tấn
3. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.672 tiệu đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất
1,5 tỷ đồng, thu dịa phƣơng 172 triệu đồng.
4. Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội 75 tỷ đồng, trong đó Ngân sách nhà nƣớc 16 tỷ
đồng
5. Thu nhập bình quân đầu ngƣời 42 triệu đồng/ngƣời/năm.
6. Tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,4%, giảm 02 hộ.
7. Duy trì 100% thôn, cơ quan và 95% gia đình đạt chuẩn văn hóa
8. Tỷ lệ ngƣời dân tham gia Bảo hiểm XH tự nguyện từ 30 ngƣời.
9. Tỷ lệ trong độ tuổi có việc làm 91%, lao động phi nông nghiệp 70%.
10. 80% hộ gia đình phân loại rác thải
II. CÁC CHƢƠNG TRÌNH TRONG ĐIỂM:
- Chƣơng trình xây dựng đô thị.
- Chƣơng trình Cải cách hành chính, đào tạo bồi dƣỡng nguồn nhân lực, xây
dựng chính quyền số, xã hội số
- Chƣơng trình phát triển, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề.
III. CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM:
- Dự án chỉnh trang trục chính xã Phong Hải
- Dự án hạ tầng phát triển quỷ đất thôn Hải Nhuận, Hải Phú xã Phong Hải,
- Dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản tiểu khu 5-2 thôn Hải Thế (phối hợp thực
hiện.)
- Dự án xây dựng 6 phòng học trƣờng tiểu học Phong Hải
- Dự án gia cố khắc phục sạt lở bờ biển ( phối hợp thực hiện)
B. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH LĨNH VỰC:
I. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Khai thác biển:
Chỉ tiêu:
Sản lƣợng khai thác biển 280 tấn.
Giải pháp:
Hiện nay trên địa bàn xã có 52 thuyền máy, với 216 lao động trên thuyền và 18
thuyền chèo, gồm 204 lao động trên thuyền. Để đạt sản lƣợng khai thác biển 280
tấn/năm, cần vận động nhân dân đẩy mạnh đầu tƣ phƣơng tiện, ngƣ cụ sản xuất cho ngƣ
dân, phát triển các ngành nghề truyền thống, khai thác có hiệu quả ngƣ trƣờng vùng lộng,
động viên nhân dân bám biển để sản xuất, tập trung đề nghị cấp trên hổ trợ vốn khuyến
công để xây dựng các mô hình nghề truyền thống của địa phƣơng nhƣ mô hình lƣới
khoai cao lƣờn, nhằm Tổ chức lại các mô hình sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả
trong công tác chỉ đạo của chi hội nghề cá, ban kinh tế biển, củng cố tổ tự quản phù hợp
với tình hình thực tiển ở địa phƣơng.
2. Nuôi thủy sản:
Chỉ tiêu: Sản lƣợng 2.000 tấn/ năm trong công tác nuôi trồng thuỷ sản.
Giải pháp:
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- Tiếp tục duy trì diện tích nuôi trong năm 2022 diện tích nuôi 45 ha, tập trung
đẩy nhanh tiến độ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin giao đất, tăng
cƣờng công tác quản lý theo quy hoạch, đẩy mạnh các giải pháp, triển khai đòng bộ cho
các hộ dân nuôi theo hƣớng an toàn và đăng ký thêm các mô hình nuôi tôm theo công
nghệ sinh học CP-comBine, phối hợp Sở nông nghiệp triển khai đầu tƣ xây dựng hạ từng
phục vụ cho khu nuôi trồng tại tiểu khu 5-2 theo hƣớng an toàn.
- Chú trọng bảo vệ môi trƣờng vùng nuôi, định hƣớng xây dựng khu nuôi tôm
công nghiệp tập trung an toàn, bền vững, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, không để dịch
xảy ra, sớm thành lập HTX thƣơng mại dịch vụ hậu cần thủy sản Phong Hải
3. Lâm nghiêp.
- Tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc diện tích rừng, tổ chức tốt công tác
trồng rừng, nhằm góp phần phòng chống sạt lở biển, chống cát lấp cát bay, nâng cao tỷ lệ
che phủ rừng, tích cực bảo vệ môi trƣờng. Chỉ đạo các hộ trồng rừng lại sau khai thác.
4. Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề:
Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, chợ
trên địa bàn xã năm 2022. Thƣờng xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng
cƣờng quản lý tốt các cơ sở sản xuất, sữa chữa lại mái tôn tai chợ và làm tốt công tác
phòng, chống cháy nổ ở khu vực chợ.
- Tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh dịch vụ, liên doanh liên kết để kêu gọi
đầu tƣ mở rộng quy mô dịch vụ, dịch chuyễn bãi tắm A đến đầu tƣ xây dựng bãi tắm B,
tại thôn Hải Thành và Hải Thế.
- Tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế gia trại kết hợp, hoàn thiện hạ tầng điểm
tiểu thủ công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giao đất trang trại cho nhân dân, sớm chuyển đổi
các mô hình chăn nuôi phù hợp.
- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất chế biến nƣớc mắm; Xây dựng thêm làng nghề
nƣớc mắm Thế Mỹ, xã Phong Hải, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện điểm tiểm thủ công
nhiệp, đƣa các hộ dân vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Tài chính- tín dụng.
Chỉ tiêu:
Thu ngân sách địa phƣơng 1.672 triệu đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 1,5 tỷ
đồng, thu địa phƣơng 172 triệu đồng.
Giải pháp:
- Tiếp tục bồi dƣỡng nguồn thu theo hƣớng cố định lâu dài, đẩy mạnh công tác thu
phí, lệ phí, thu phí môi trƣờng và các khoản thu phối hợp khác.
- Đẩy mạnh công tác phân lô, đầu tƣ hạ tầng để đảm bảo cho công tác bán đấu giá
đất, quản lý, điều hành ngân sách theo dự toán, thực hành tiết kiệm chi, ƣu tiên đầu tƣ
cho phát triển, đồng thời đẩy mạnh công tác thu, quản lý và sử dụng có hiệu quả các quỹ
ĐƠĐN, quỹ phòng tránh thiên tai.
Về lĩnh vực tín dụng, ngân hàng: Tổ chức tham mƣu cấp trên hổ trợ vốn vay
cho nhân dân chuyễn đổi mô hình sản xuất và mua sắm phƣơng tiện để tổ chức sản xuất
đảm bảo, đồng thời tăng cƣờng kiểm tra giám sát các hộ vay vốn.
6. Đầu tƣ xây dựng, quy hoạch
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Chỉ tiêu: Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội 75 tỷ đồng. trong đó vốn đầu tƣ xây dựng từ
ngân sách nhà nƣớc khoảng 16 tỷ đồng.
Giải pháp:
- Tăng cƣờng huy động, lòng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát
triển kinh tế xã hội.
- Tiếp tục đầu tƣ mở rộng và sửa chữa các tuyến đƣờng liên xã, liên thôn, các
tuyến đƣờng trong khu dân cƣ, bê tông hóa giao thôn nông thôn và đƣờng đến khu sản
xuất theo quy hoạch, các tuyến đƣờng theo dự án đã chọn, huy động nguồn lực để nâng
cấp sữa chữa nhà bia ghi danh liệt sĩ xã, Hội trƣờng làm việc UBND xã; nâng cấp tuyến
đƣờng tỉnh lộ 22; Xây mới 2km mƣơng thoát nƣớc ở các thôn theo chƣơng trình mục
tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; đầu tƣ 1 km đƣờng theo chƣơng trình giao thông
đặc thù, quy hoạch trồng 1.000 cây xanh theo hƣớng đô thị, đây nhanh hoàn thiện quy
hoạch chi tiết, quy hoạch phân lô khu đô thị
Đẩy mạnh đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, chú trọng hạ tầng khu nuôi
tôm, lập đề án và tích cực tìm kiếm huy động nguồn lực đầu tƣ phấn đấu hoàn thành các
dự án trọng điểm trong năm 2022, ƣu tiên đầu tƣ cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng
phục vụ cho công tác bán đấu giá đất.
7. Xây dựng nông thôn mới nâng cao.
* Chỉ tiêu: Tập trung duy trì các tiêu chí đã đạt và phấn đấu hoàn thành các
tiêu chí đạt ở mức tối thiểu.
* Giải pháp:
Tuyên truyền sâu rộng các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nƣớc về Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị nhằm tạo
chuyển biến sâu sắc về nhận thức cho nhân dân, để mọi ngƣời tự giác tham gia và
vận động ngƣời khác tham gia, tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng xã
trở thành phƣờng theo chƣơng trình hành động của huyện ủy, góp phần xây dựng
huyện trở thành thị xã trƣớc năm 2025.
8. Tài nguyên và môi trƣờng:
Chỉ tiêu: Phấn đấu hoàn thành cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất trên địa bàn xã, phấn đấu 5/5 thôn thu gom rác thải và 80% hộ phân loại rác thải.
Giải pháp:
- Tiếp tục triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất xã Phong Hải giai đoạn 20212030, quy hoạch đất xen ghép ở khu dân cƣ, công tác điều chỉnh quy hoạch khu tái định
cƣ thôn Hải Thành và thôn Hải Phú, công tác điều chỉnh các quy hoạch theo hƣớng quy
hoạch chung phân khu đô thị, phối hợp với các phòng ban chức năng cấp huyện hoàn
thiện công tác quy hoạch phân khu đô thị.
- Thƣờng xuyên kiểm tra xử lý dứt điểm các trƣờng hợp lấn, chiếm đất trái phép
- Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực đất đai, đẩy nhanh tiến độ
cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận QSD đất cho các loại đất trên địa bàn. Đẩy nhanh hoàn
thiện đầu tƣ hạ tầng phục vụ cho công tác bán đấu giá đất, giao đất.
- Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thu gom rác thải và phân loại xử lý rác
thải đảm bảo môi trƣờng, tiếp tục tập trung tuyên truyền thực hiện đề án ngày Chủ nhật
xanh, tập trung triển khai đề án phân loại, thu gom xử lý chất thải rắn của UBND huyện.
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II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI:
1. Giáo dục:
Chỉ tiêu: Tỷ lệ huy động học sinh: - Nhà trẻ 45%; mẫu giáo 98%; tiểu học và
THCS 100%, 100% trƣờng đạt chuẩn quốc gia.
Giải pháp: Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên, huy động tối đa trẻ trong độ
tuổi nhà trẻ và mẫu giáo đến trƣờng, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp một.
- Đẩy mạnh hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, hội khuyến học, hội đồng
giáo dục, hội cha mẹ học sinh, thực hiện xã hội hóa về giáo dục, đồng thời tổ chức động
viên khen thƣởng cho các em thi đổ vào các trƣờng Đại học cao đẳng, trung học chuyên
nghiệp. Triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy và nâng cao chất
lƣợng dạy và học ở 3 cấp học, tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở vật chất cho công tác dạy và học.
2. Văn hóa, thông tin và thể dục thể thao:
Chỉ tiêu: Duy trì 95 % đƣợc công nhận gia đình văn hóa, 5/5 thôn, 4 cơ quan
trƣờng học, trạm y tế công nhận đạt chuẩn văn hóa.
Giải pháp
Nâng cao chất lƣợng làng, thôn, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa. Đa dạng hóa
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Xây dựng phong trào văn nghệ, thể dục
thể thao sâu rộng trong nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong
năm, tuyên truyền các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc đến
tận nhân dân, phát huy tốt vai trò hoạt động nhà văn hoá cộng đồng các thôn, trung tâm
học tập cộng đồng, tập trung công tác tuyên truyền dịch bệnh Covid- 19. Triển khai các
hoạt động lễ hội đua thuyền truyền thống, thể dục, thể thao.
3. Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình:
Chỉ tiêu: Duy trì trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế, phấn đấu có trên 100% ngƣời
dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, từ 30 ngƣời tham gia bảo hiểm xã hội tự
nguyện.
Giải pháp:
- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lƣợng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân,
tăng cƣờng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng bệnh xã hội, làm tốt công tác
phòng ngừa dịch bệnh, đẩy mạnh xã hội hóa phát triển sự nghiệp y tế, công tác dân số,
gia đình, trẻ em. đồng thời làm tốt công tác y tế học đƣờng, thƣờng xuyên chú trọng công
tác phòng, chống dịch Covid 19, tieemvawcs xin cho ngƣời dan đạt 100% cơ quan,
trƣờng học, tram y tế,chợ đều khởi tạo điểm kiểm soát dịch bệnh quét mã QR code
phòng chống dịch bệnh Covid 19.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số, kết hợp các biện pháp kế hoạch hóa gia
đình, xây dựng các chế tài nhằm hạn chế tỷ lệ các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên
xuống dƣới 12%, lệ phát triển dân số tự nhiên duy trì 1%.
Ổn định quy mô và chất lƣợng gia đình, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh công
tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, giảm tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng dƣới 6%.
4. Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội:
- Giải pháp: Tiếp tục lòng ghép các chƣơng trình phát triển kinh tế xã hội, nhằm
thực hiện chƣơng trình giảm nghèo bền vững, đồng thời thực hiện phong trào “đền ơn
đáp nghĩa”, xây dựng quỹ “vì người nghèo” chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật
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chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn.
Thực hiện đề án đào tạo nghề phối hợp với Trung tâm hƣớng nghiệp dạy nghề
huyện để nắm bắt thông tin về cung cầu lao động cho các lao động trên địa bàn để mỡ
lớp dậy nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của ngƣời lao động để ngƣời lao động có tay
nghề tự vƣơn lên; phấn đấu đến năm 2022 hộ nghèo giảm còn 1,4%.
III. LĨNH VỰC QUỐC PHÕNG – AN NINH VÀ PHÕNG CHÁY CHỬA
CHÁY VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ:
1. Quốc phòng, quân sự địa phƣơng:
Triển khai các biện pháp bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên
địa bàn xã, chuản bị tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022.
Ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lƣợng hoạt động của A
Trƣởng cơ động thƣờng trực, xây dựng lực lƣợng dân quân tại chổ, tự vệ các đơn vị
trƣờng học hoạt động có hiệu quả, đề xuất bổ sung xã đội phó để nâng cao chất lƣợng
hoạt động của Ban chỉ huy quân sự xã, làm tốt công tác tuyển quân.
Rà soát lập danh sách độ tuổi 17, phúc tra độ tuổi 18 đến 27 để Hoàn thành chỉ
tiêu kế hoạch giao quân năm 2022, thực hiện tốt chính sách hậu phƣơng quân đội.
Tham mƣu Đảng ủy, UBND xã xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị giáo án, mô hình
học cụ, thao trƣờng bãi tập và tập huấn đội ngũ tiểu giáo viên phục vụ tốt cho công tác
huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị- Pháp luật cho lực lƣợng dân quân năm 2022.
Tham mƣu cho Hội đồng giáo dục kiến thức Quốc phòng, An ninh, tổ chức các
lớp giáo dục cho các đối tƣợng.
- Tăng cƣờng chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống cháy rừng, chợ và hộ
gia đình không để xảy ra trên địa bàn, nhất là vào mùa nắng nóng, mùa khô, tập trung
mua sắm dụng cụ để xử lý cháy rừng.
- Rà soát phƣơng án, lực lƣợng, phƣơng tiện và hậu cần đảm bảo công tác phòng,
chống thiên tai trên địa bàn xã.
2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
- Tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh phòng trào quần chúng
bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo,
xử lý nghiêm các đối tƣợng có hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỹ cƣơng xã hội.
- Phối hợp đồng bộ và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch đã ký kết, chủ
động xây dựng phƣơng án phòng ngừa, đấu tranh và trấn áp các loại tội phạm, nâng cao
hơn nữa chất lƣợng hoạt động của công an xã, công an viên sẵn sàng hoàn thành tốt
nhiệm vụ và thành lập ra mắt 05 tổ tự quản ANTTXH, phối hợp chặt chẽ đồn Biên
phòng Phong Hải, Trạm Ra đa, mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, để
tuyên truyền vận động làm tốt công tác bảo đảm ANCT-TTATXH trên địa bàn xã.
Thƣờng xuyên tuyên truyền giáo dục và tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao
thông, đã Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình tại Trƣờng THCS
Phong Hải và họ Trƣơng Văn thôn Hải Thành.
IV. CÔNG TÁC PHỐI KẾT HỢP VỚI MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ:
Thực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa Ủy ban nhân dân với Ủy ban mặt trận;
các Đoàn thể xã trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt
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công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ, triển khai
thực hiện có hiệu quả pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phƣờng, thị trấn. phối
kết hợp công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19.
Tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban mặt trận, thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn
thể làm tốt vai trò giám sát cộng đồng, đặc biệt đối với các dự án đầu tƣ xây dựng.
Phối hợp tổ chức tốt ngày hội đoàn kết toàn dân hằng năm ở thôn, nhằm thực hiện
tốt chủ trƣơng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:
1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 24/12/2020 của UBND
tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, gắn liện với xây dựng chính quyền
điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh. Tăng cƣờng công tác tuyên truyền
CCHC, đồng thời phát động nhân dân tham gia thực hiện đấu tranh chống các biểu
hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ công chức.
2. Củng cố, tăng cƣờng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
Tăng cƣờng công tác tuyên truyền các chủ trƣơng chính sách của Đảng, pháp luật
của nhà nƣớc, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận
cao trong xã hội.
3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nƣớc, các ban
ngành đoàn thể xã.
4. 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 xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đào tạo bồi dƣỡng nâng cao
trình độ chuyên môn, năng lực thực thi nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và văn hóa
ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải
quyết khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra việc khiếu nại đông ngƣời.
5. Phát động phong trào thi đua yêu nƣớc trên tất cả các lĩnh vực, Thực hiện
tốt việc đăng ký và bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm cho tập thể cơ quan và
cá nhân theo đúng quy định, chất lƣợng, hiệu quả thiết thực; thƣờng xuyên làm tốt
công tác phát hiện, nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn toàn xã.
Trên đây dự ƣớc tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2022. Ủy ban nhân dân xã kính báo cáo Đảng ủy, HĐND xã
xem xét cho ý kiến./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- HĐND; UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Đảng ủy; TT.HĐND xã;
- Chủ tịch và các PCT UBND xã;
- MTTQ và ban ngành, các đoàn thể;
- 5 thôn thuộc xã;
- Lƣu: VT.

Hoàng Văn Sửu

16

TÌNH HÌNH ƢỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021
KẾ HOẠCH NĂM 2022

TT

Chỉ tiêu

1

Khai thác biển ( Tấn)

2

Nuôi trồng thủy sản ( Tấn)

Thu ngân sách địa phƣơng
3
( Tỷ đồng)
Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội
( Tỷ đồng)
Thu nhập bình quân đầu
5
ngƣời/năm ( Triệu đồng)
Trƣờng học đạt chuẩn quốc
6
gia( %)
Thực hiện việc thu gom rác
thải(thôn)
7
Hộ gia đình phân loại rác thải
(%)
Duy trì tỷ lệ phát triển dân số
8
tự nhiên (%)
Giảm tỷ lệ trẻ em dƣới 05 tuổi
suy dinh dƣỡng xuống (%)
9
Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên
xuống dƣới (%)
Tỷ lệ trong độ tuổi có việc làm
thƣờng xuyên(%)
10
Lao động phí nông nghiệp
chiếm %/năm
4

11 Tỷ lệ hộ nghèo xuống còn (%)

Kế
hoạch
2021

Ƣớc
thực
hiện

Thực hiện năm
2021
So
So với
sánh
cùng
KH
kỳ
(%)
(%)

Kế hoạch
năm 2022

Đánh
giá
Đạt

260

260

100

260

280

2.000

2.000

100

1.700

2.000

Đạt

1,3

383 triệu
đồng

42

457

1,672 triệu
đồng

K đạt

70

72

102

50

75

42

42

100

39

42

100

100

67,67

5/5

5/5

5/5

70

71

1

1

1

6

5,57

7

12

16

19

90

92

90

55

65

70

1,5
(giảm
02 hộ)

1,5

1,56

100

100

Tỷ lệ ngƣời dân tham gia BHYT
100
(%)
12
Ngƣời dân tham gia BHXH tự
30-40
nguyện( ngƣời)

27

17

77

Đạt
Đạt
Đạt
Đạt

80
Đạt
Đạt

1,4 (giảm
02 hộ)

Đạt

Đạt
Đạt

30

