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BÁO CÁO 

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 
 

Thực hiện Công văn số 1492/UBND-NC ngày 24 tháng 5 năm 2022 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu 

năm 2022. UBND huyện Tủa Chùa báo cáo kết quả cụ thể như sau:  

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

1. Tình hình Nhân dân, dân tộc 

Tủa Chùa là huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên phía Bắc giáp huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu; phía Nam giáp huyện Tuần Giáo, phía Tây giáp huyện Mường 

Chà của tỉnh Điện Biên; phía Đông giáp huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Dân số 

trên 6 vạn, với 7 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 

trên 95%. Toàn huyện có 11 xã, 1 thị trấn, với 120 thôn, bản, tổ dân phố. Trong 6 

tháng đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 diễn diễn biến phức tạp, số lượng người 

mắc Covid-19 tăng nhanh, gây hoang mang trong các tầng lớp Nhân dân. Nhưng 

dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền nhìn chung tình hình tư tưởng 

của nhân dân trong huyện cơ bản ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được củng 

cố và tăng cường; vai trò của các vị trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu 

được phát huy hiệu quả tích cực; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; các mặt 

kinh tế, văn hóa - xã hội, tuy có ảnh hưởng, nhưng vẫn duy trì tăng trưởng; cán 

bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực hưởng ứng phong trào 

thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích 

chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh 

và địa phương.  

2. Tình hình tôn giáo 

Hiện nay, huyện Tủa Chùa bị ảnh hưởng bởi 2 tôn giáo chính đó là: Công 

giáo và Đạo tin lành với 447 hộ, 2.476 khẩu (Nam 1.194, Nữ 1.282) theo đạo 

Tin lành và Công giáo; ở 81 thôn (bản), Tổ Dân phố; 12 xã (thị trấn); 23 điểm 

nhóm Tin lành, 01 Giáo họ Công giáo, cụ thể sau: 

- Đạo Tin lành: 418 hộ, 2.369 khẩu (Nam 1.146, Nữ 1.223), từ 12 tuổi trở 

lên 1.581 khẩu, ở rải rác tại 68 (thôn, bản, TDP), 12 xã, sinh hoạt thành 23 

điểm nhóm, 21 điểm nhóm đã được cấp đăng ký sinh hoạt tập trung theo 

đúng quy định, gồm 03 hệ phái: 
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+ Tin lành Việt Nam miền Bắc: 181 hộ, 1.055 khẩu (Nam 500, Nữ 

555), từ 12 tuổ trở lên 665 khẩu, ở 22 thôn (bản), 8 xã, thị trấn, 9 điểm 

nhóm, 9 đối tượng tích cực hoạt động tôn giáo. 

+ Hội thánh Truyền giảng phúc âm: 222 hộ, 1.234 khẩu (Nam 610, Nữ 

624), từ 12 tuổi trở lên 856 khẩu, ở 41 thôn (bản), 7 xã, 13 điểm nhóm, 13 

đối tượng tích cực hoạt động tôn giáo. 

+ Liên đoàn truyền giáo phức âm - Lê Minh Đức: 15 hộ, 80 khẩu 

(Nam 36, Nữ 44), từ 12 tuổi trở lên 60 khẩu, 5 thôn (bản), 3 xã, 1 điểm 

nhóm, 1 đối tượng tích cực hoạt tôn giáo.  

- Công giáo: 29 hộ, 107 khẩu (Nam 48, Nữ 59), ở 4 xã, thị trấn: Thị trấn 

Tủa Chùa, Tả Sìn Thàng, Tủa Thàng và Huổi Só, địa điểm sinh hoạt tại nhà ông 

Đỗ Văn Thịnh, trú tại Tổ Dân phố Thắng lợi 2, Thị trấn Tủa Chùa. Giáo họ công 

giáo trên địa bàn huyện Tủa Chùa từ khi được UBND tỉnh và UBND huyện cho 

đăng ký thành lập giáo họ công giáo cho đến nay tình hình sinh hoạt luôn ổn 

định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận 

- Thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Huyện ủy 

Tủa Chùa và các hướng dẫn của các ban, ngành về công tác dân vận, UBND 

huyện đã triển khai đến 100% các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, 

UBND các xã thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện về vị trí, vai trò của công 

tác dân vận. Tiếp tục tổ chức quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và 

chính sách của Nhà nước về công tác dân vận
1
. 

- Bên cạnh việc triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên, UBND đã 

huyện tập trung triển khai về trách nhiệm của chính quyền từ cấp huyện đến xã 

trong việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Thực hiện cải cách hành 

chính; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách; các chương trình, dự án 

phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; các khoản thu, chi từ ngân sách và các 

nguồn khác; thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo 

quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân 

dân và chế độ tiếp dân định kỳ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của 

Nhân dân về công tác quản lý, điều hành, về thái độ và phong cách làm việc của 

cán bộ, công chức; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những vấn 

đề bức xúc của Nhân dân.  

                                           

1
 Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Kết luân số 114-

KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kết 

luận số 17-KL/TU ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 31/12/2013 của 

Tỉnh ủy; Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị (Ban hành kèm theo Quyết định số 417-QĐ/TU ngày 

28/7/2011 của Tỉnh ủy); Quyết định số 3922-QĐ/TU ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 

04/CT-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh...  
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 2. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nƣớc và phối hợp thực hiện 

công tác dân vận giữa Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức trong hệ 

thống chính trị 

- UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công 

tác dân vận gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 

phòng- an ninh. Chú trọng chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của 

đảng, chính quyền có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp 

pháp của người dân, những vấn đề Nhân dân quan tâm được phổ biến rộng rãi 

thông qua các cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố, hội nghị cán bộ, công chức, người 

lao động hoặc các cuộc tiếp xúc cử tri và qua hệ thống truyền thanh - truyền 

hình huyện và hệ thống loa truyền thanh tại các xã, thị trấn… 

- Phối hợp với Ban Dân vận, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác 

đoàn kết, tập hợp Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng 

chính quyền, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Củng cố, kiện toàn bộ 

máy làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 100% 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đăng ký cam kết cá nhân rèn luyện 

giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; không có biểu hiện suy thoái “ tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng chuẩn mực cán bộ công chức theo phong 

cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. 

- Thực hiện đúng quy chế làm việc của UBND huyện và chỉ đạo của các 

cơ quan, đơn vị trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện tốt văn hóa trong giao tiếp, 

ứng xử với Nhân dân trên tinh thần: luôn có thái độ lịch sự, tôn trọng nhã nhặn, 

lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan 

đến giải quyết công việc, không tỏ thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó 

khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức 

công vụ, cải tiến lề lối làm việc trong cán bộ, công chức, viên chức, nêu gương 

người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và thực hiện chế độ động viên khen 

thưởng kịp thời. Tổ chức lồng ghép phát động thi đua thực hiện kỷ cương, kỷ 

luật hành chính trong phát động các phong trào thi đua. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn 

với công tác dân vận. Xác định mục tiêu đẩy mạnh xây dựng chính quyền các 

cấp trên địa bàn huyện “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” là 

lấy ý kiến Nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường 

thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; bên cạnh, nhằm phát huy dân chủ, 

bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương, chấp hành pháp luật; đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt 

động; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Do đó, 

để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

chấp hành và thực hiện nghiêm quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. 

- Phân công phụ trách công tác dân vận của UBND huyện, cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp: Việc thực hiện công tác dân vận trong công tác chỉ đạo, 



4 

điều hành của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của 

các cấp; trọng tâm là thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của huyện. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm, chú trọng; UBND 

huyện phân công lãnh đạo UBND huyện phụ trách chỉ đạo thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở, Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện về công tác “Dân vận 

chính quyền”; UBND các xã, thị trấn phân công đồng chí Phó Chủ tịch phụ 

trách văn hóa - xã hội phụ trách công tác dân vận chính quyền. 

- Việc thực hiện các chính sách, pháp luật tại địa phương: UBND huyện 

đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan Đảng, đoàn thể, các ngành; tổ chức tuyên 

truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước liên 

quan đến công tác dân vận chính quyền; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/6/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cùng chính quyền đã thường xuyên phối 

hợp phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội thực hiện xây dựng chính 

quyền như tăng giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phát huy quyền 

làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với Thường trực HĐND cùng 

cấp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri được tổng hợp và phản ánh kịp thời đến Quốc hội, với cấp uỷ, 

chính quyền và tại kỳ họp HĐND các cấp. Nhiều ý kiến đã được tiếp thu, là cơ 

sở để các cơ quan Nhà nước ban hành các chính sách đảm bảo tính khả thi, phù 

hợp với tình hình ở cơ sở, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, đáp ứng 

nguyện vọng của Nhân dân.  

- Thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 217-

QĐ/TW  Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - 

xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được 

ban hành k m theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính 

trị; Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về giám 

sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân 

đối với việc tư dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ 

chủ chốt và cán bộ, Đảng viên, công chức và người lao động trên địa bàn góp 

phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.  

3. Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

* Về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế: Triển khai lồng ghép Kế 

hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 và các 

chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn nhằm đẩy 

nhanh tiến độ, hiệu quả công tác giảm ngh o trên địa bàn. Ước tỷ lệ hộ nghèo 



5 

của huyện năm 2022 giảm xuống còn 40,5%. Hoàn thành các mục tiêu sản xuất 

nông lâm - thủy sản, sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xuất 

hiện những mô hình, dự án có giá trị kinh tế cao. 

* Về thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội: Giáo dục & Đào 

tạo: Toàn huyện có 42 cơ sở giáo dục; 22/41 trường đạt chuẩn quốc gia; 708 nhóm, 

lớp và 20.622 học sinh, học viên
2
. Tỷ lệ trẻ từ 3 tháng đến dưới 36 tháng tuổi ra lớp 

988/4453 trẻ đạt 22,19%, tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp 4689/4706 trẻ đạt 99,64%, tỷ lệ 

trẻ 5 tuổi ra lớp 1629/1632 trẻ 99,8%; tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào lớp 1 là 1.706/1.708 

đạt 99,9%, tỷ lệ học sinh 6-10 tuổi học tiểu học là 8.145/8.155 đạt 99,9%; tỷ lệ học 

sinh 11 tuổi vào lớp 6 là 1.253/1.299 đạt 96,46%, tỷ lệ học sinh 11-14 tuổi học trung 

học cơ sở là 4.861/5.143 đạt 94,5%; tỷ lệ học sinh 15 tuổi vào lớp 10 đạt 52%; tỷ lệ 

học sinh 15 đến 18 tuổi học THPT đạt 55%; 

 Tiếp tục đầu tư, tu sửa cơ sở vật chất trường học bằng các nguồn vốn ngân 

sách sự nghiệp và các nguồn huy động từ các tổ chức cá nhân để hoàn thiện cơ sở 

vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; Thực 

hiện nghiệm thu công trình PTDTBT THCS Tủa Thàng và Mầm non Tủa Thàng 

số 2; Trường Mầm non Tủa Thàng số 1.  

UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2022; lập danh sách cử 33 Đại biểu HĐND huyện tham gia 

lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026; đồng ý cho 7 

công chức, viên chức đi học đại học hệ vừa làm vừa học; 1 công chức đi học lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên. Trung tâm GDNN-GDTX huyện tổ chức 

tuyển sinh đào tạo 2 lớp nghề sơ cấp với 70 học viên tham gia. 

 Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng chống dịch bệnh:  

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, phòng chống dịch 

bệnh được tăng cường; chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống 

suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi và các chương trình, mục tiêu y tế Quốc gia 

được triển khai thực hiện có hiệu quả, duy trì 11 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia 

về y tế xã; kiểm tra 151 lượt cơ sở vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở trên 

địa bàn huyện, qua kiểm tra có 3 cơ sở vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 3.800.000 

đồng; tổ chức khám bệnh cho 17.384 lượt người, điều trị nội trú 3.008 lượt người, 

điều trị ngoại trú 23 lượt người; 

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, 

UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Huyện ủy. Trước tình hình diễn 

biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt và tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của 

                                           

 2 Mầm non 14 trường, 230 nhóm, lớp, 5.749 trẻ, trong đó: Nhà trẻ 42 nhóm, 1.008 trẻ, mẫu giáo 188 lớp, 4.741 trẻ; Tiểu học 13 

trường, 293 lớp, 8.228 học sinh; Trung học cơ sở 10 trường trực thuộc Phòng GD&ĐT và 02 trường liên cấp trực thuộc 

Sở GD&ĐT có học sinh THCS, 138 lớp, 4.939 học sinh; THPT 4 trường, 43 lớp, 1.587 học sinh; 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên với 4 lớp bổ túc THPT, 119 học viên. 
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Trung ương, tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và 

Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn 

tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ, UBND huyện đã thành lập các cơ sở cách ly tập trung, Khu điều trị 

bệnh nhân Covid-19; rà soát, lập danh sách các trường hợp trở về từ vùng dịch, lấy 

mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định; 

 Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất, máy móc trang thiết bị sẵn 

sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh; ban hành các văn bản Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang thực 

hiện công tác điều tra, giám sát, truy vết các đối tượng liên quan đến các F để đưa 

vào các khu cách ly trên địa bàn toàn huyện theo quy định; thực hiện nghiêm việc 

kiểm dịch y tế đối với hành khách, phương tiện, hàng hóa. Lũy tích số bệnh nhân 

mắc Covid-19 đến ngày 25/5/2022 là 5.249 bệnh nhân
3
, điều trị khỏi 5.240 bệnh 

nhân, chuyển đi nơi khác điều trị 9 bệnh nhân. Bố trí kinh phí 5.116.623.433 đồng 

từ nguồn dự phòng ngân sách huyện; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ 

520.290.000 đồng và lương thực, thực phẩm…để triển khai các biện pháp phòng 

chống, kiểm soát dịch bệnh.  

- Lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo: Chỉ đạo thực hiện tốt các chính 

sách an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo tết cho người nghèo, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt và gia đình chính sách người có công, xây dựng kế hoạch triển 

khai Chương trình giải quyết việc làm cho người lao động; Kế hoạch đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn năm 2022; Duy trì việc làm thường xuyên 36.074 

người, tạo việc làm mới 480 người (đạt 64% kế hoạch); phối hợp với các công ty, 

doanh nghiệp tuyên truyền, tư vấn và tuyển dụng 100 lao động đi làm việc trong 

nước theo hợp đồng, hiện đã có 1 người đi xuất khẩu lao động; Chi trả trợ cấp 

hàng tháng 35 người có công với cách mạng, tiếp nhận và trao tặng 157 suất quà 

của Chủ tịch nước, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND&UBND huyện trị giá 70 

triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện nhân 

dịp tết Nhâm Dần; Giải quyết kịp thời cho các chế độ chính sách, đối tượng bảo 

trợ xã hội, hộ nghèo, người già cô đơn, trẻ mồ côi… Thực hiện chi trả thường 

xuyên cho 2.500 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội, kinh phí thực hiện 6 tỷ 

đồng; chi trả mai táng phí cho 29 đối tượng bảo trợ xã hội đã chết với tổng số tiền 

là 208 triệu đồng; hỗ trợ khẩn cấp cho 04 hộ gia đình, kinh phí thực hiện 72 triệu 

đồng; Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 949 đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí thực hiện 

763 triệu đồng; Hỗ trợ 44.265 kg gạo, kinh phí thực hiện 641.842.000 triệu đồng 

cho 668 hộ gia đình thuộc hộ ngh o, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, 

gia đình thiếu đói trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; tổ chức cấp 

phát gạo cưu đối giáp hạt với tổng số hộ thiếu đói được hỗ trợ là 1.570 hộ; tổng 

số khẩu thiếu đói được hỗ trợ là 7.852 khẩu; tổng số gạo được hỗ trợ là 117.780 

                                           

3
  Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 31/12/2021: 6 bệnh nhân; từ ngày 01/01/2022 đến ngày 25/5/2022: 5.243 

bệnh nhân. 
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kg. Tiếp nhận, trao tặng 2.660 suất quà trị giá trên 1.607 triệu đồng của các tổ 

chức cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, tài trợ cho các gia đình hộ ngh o, hộ có 

hoàn cảnh khó khăn…., chúc thọ, mừng thọ cho 296 người, kinh phí thực hiện 

165.200.000 đồng; hỗ trợ tiền điện cho 6.123 hộ hộ nghèo và hộ chính sách xã 

hội, kinh phí thực hiện 2.013,6 triệu đồng; Xây dựng kế hoạch thực hiện 

Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người có công với 

cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ 

giúp xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch triển khai thực 

hiện Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa 

XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện;  

Triển khai công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện năm 2022; Phối hợp với Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên tổ chức khám sàng lọc miễn 

phí cho 52 trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện; Ban hành kế hoạch cai nghiện 

ma túy, quản lý sau cai nghiện năm 2022; kế hoạch phòng chống mại dâm năm 

2022, kế hoạch tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về địa phương; chỉ đạo UBND 

xã Mường Đun lập hồ sơ cai nghiện tại cộng đồng cho 15 người; lập hồ sơ đưa 5 

đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại tỉnh; Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, lập 

danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận ngh o, người 

dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi  theo đúng quy định. Toàn huyện có 2.232 

người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 846 người tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện; 1.735 người tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp; 60.796 người tham gia 

bảo hiểm y tế. 

- Về công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân 

dân: Tổ chức thành công một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 

theo kế hoạch; ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du 

lịch; thông tin và truyền thông năm 2022; công nhận 100 cây chè di sản tại thôn 

Hấu Chua, xã Sín Chải; tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá các 

sản phẩm của huyện tại Lễ hội Hoa Ban; tổ chức thành công Đại hội Thể dục 

Thể thao huyện Tủa Chùa lần thứ X, năm 2022 và giải cầu giải cầu lông chào 

mừng Kỷ niệm 47 năm giải phóng Miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2022 và 136 

năm ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 - 01/5/2022; tham dự Đại hội Thể dục, 

thể thao cấp tỉnh lần thứ XI năm 2022 kết quả đạt 01 huy chương vàng, 03 huy 

chương bạc, 02 huy chương đồng; đón trên 4 nghìn lượt khách (chủ yếu là 

khách nội địa đến thăm, dự các hoạt động hội xuân đầu năm của các xã), doanh 

thu từ hoạt động lưu trú của khách du lịch ước đạt 75 triệu đồng, thu phí tham 

quan danh thắng ước đạt 8,5 triệu đồng, doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch, 

dịch vụ ước đạt 1,65 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền kỷ 

niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền phản ánh kịp thời về tình hình kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh của huyện và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tăng 

cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh điện tử, internet, dịch vụ kinh doanh 

Karaoke, kiểm tra hoạt động văn hóa, du lịch, thông tin và truyền thông. Trung 
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tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện đã xây dựng 44 bản tin phát 

thanh, 416 tin, 67 phóng sự phản ánh các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

hội của huyện; 23 trang truyền hình cơ sở, 350 tin bài cộng tác đăng trên Trang 

thông tin điện tử tổng hợp của huyện và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tiếp 

phát lại 5.700 giờ sóng truyền thanh, 60 giờ giờ phát sóng phát thanh của địa 

phương; Tiếp tục triển khai nâng cấp, điều chỉnh cấu trúc giao diện Trang Thông 

tin điện tử tổng hợp của huyện; 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện và UBND 12 xã, thị trấn đã kết nối liên thông với trục liên 

thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản được ký số đạt trên 96%. 

4. Công tác dân vận đối với đồng bào có tôn giáo 

- Phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội 

làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt 

khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, hưởng ứng, kêu gọi ủng hộ quỹ phòng, chống dịch 

Covid-19 và kịp thời hỗ trợ cho BCĐ phòng, chống dịch Covid-19, khu cách ly 

huyện bằng tiền và hiện vật. UBND huyện đã bố trí kinh phí 5.116.623.433 

đồng từ nguồn dự phòng ngân sách huyện; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

đã ủng hộ 520.290.000 đồng và lương thực, thực phẩm…để triển khai các biện 

pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Phối hợp với các tổ chức liên quan 

chăm lo đời sống vật chất và tình thần cho người dân tại các khu cách ly để cùng 

chung tay chia sẻ, khắc phục khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn huyện; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, an toàn thực phẩm trên địa 

bàn huyện trước, trong, sau tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trong năm...Tăng 

cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là công tác tôn giáo tới cán bộ, Đảng 

viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể và toàn thể xã hội về vị 

trí, nhiệm vụ của công tác tôn giáo và công tác ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo 

trong tình hình mới. Xem việc quán triệt và thực hiện tốt chính sách tôn giáo của 

Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của các cấp ủy, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức làm công tác tôn giáo và Nhân dân trên địa bàn huyện về 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 

của Chính phủ, Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp 

hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới, Chỉ thị 

01/2005/CT-TTg, ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số 

công tác đối với đạo Tin lành và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND 

tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên. 
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- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện và chỉ 

đạo UBND các xã, thị trấn nắm bắt tình hình, quản lý các điểm nhóm; tuyên truyền 

cho Nhân dân hiểu biết về chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

III. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế: Công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể ở cơ sở đôi khi chưa sát sao. Một số chính sách triển khai đến Nhân 

dân còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao. 

2. Nguyên nhân 

- Một số cơ quan, đơn vị, chưa quan tâm sát sao trong việc thực hiện Quy 

chế dân vận, sự phối hợp của chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

chính trị. 

- Cán bộ, công chức làm công tác dân vận nhiều đơn vị còn kiêm nhiệm, 

năng lực có những hạn chế nhất định do vậy khi triển khai, thực hiện công tác 

dân vận hiệu quả chưa cao. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi thông tin, bồi dưỡng 

cho cán bộ, công chức, viên chức về kỹ năng công tác dân vận, nâng cao đạo 

đức công vụ, có tinh thần trách phục vụ nhân dân và thực hiện quy chế dân chủ 

ở cơ sở góp phần vào việc phát triển Kinh tế - Xã hội, giải quyết những vấn đề 

bức xúc trong nhân dân. 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN  

6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách 

của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp kịp thời 

tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Đặc 

biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị 

đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác dân vận để triển khai thực hiện thắng lợi 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. 

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận của 

các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác 

dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững 

4. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục 

củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua 

"Dân vận khéo" và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện; phát huy 

vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản 

biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 



10 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, vùng đồng bào có tôn giáo; tăng cường quản lý nhà nước, giải quyết hiệu quả 

các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo. 

6. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng, thường 

xuyên bám cơ sở nắm tâm tư nguyện vọng, tư tưởng của Nhân dân kịp thời phản 

ánh với Đảng, Nhà nước xem xét có hướng điều chỉnh các chính sách cho phù 

hợp; vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động như: “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh” và học tập Chỉ thị 05 -

CT/TW của Bộ Chính trị; Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị đặc biệt là trong 

vấn đề phản biện xã hội, vận động hội viên, đoàn viên thanh niên và Nhân dân 

tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, kịp thời giải quyết những bức xúc 

trong dân, hạn chế không để điểm nóng xảy ra. 

7. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua trên các 

lĩnh vực đời sống xã hội; chăm lo bảo vệ lợi ích của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. 

8. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết 

thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại trên địa bàn.  

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 của 

UBND huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; 

- Lđ. UBND huyện; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

                                                                                                                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 
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