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BÁO CÁO THẨM TRA 

Báo cáo Tổng kết hoạt động của UBND huyện Tủa Chùa 

 nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa ph  n  n  y    th n  6 năm 20 5; 

Luật sửa đổi, bổ sun  một số điều của Luật Tổ chức chính phủ v  Luật Tổ chức 

chính quyền đia ph  n  n  y 22 th n     năm 20  ; 

Căn  cứ  Luật   o t  độn    i m s t của  uốc hội v   ội đ n  nh n d n n  y 20 

th n     năm 20 5; 

Thực hiện ph n côn  của Th ờn  trực  ội đ n  nh n d n huyện về việc 

chuẩn bị nội dun  kỳ họp thứ  5 (kỳ họp tổn  kết),  ĐND huyện Khóa XX, 

nhiệm kỳ 20 6-2021, Các Ban HĐND huyện thực hiện thẩm tra Báo cáo số 85 

BC-UBND, ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện về Tổng kết 

hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Pháp chế HĐND huyện 

đã tiến hành tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện và thống nhất 

nhận định như sau: 

I. Những kết quả đạt được 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 

- Nhiệm kỳ 2016 - 2021, mặc dù trong những năm cuối nhiệm kỳ tình 

hình trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch 

COVID-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời 

sống kinh tế - xã hội của cả nước; cùng chung bối cảnh đó, huyện ta cũng phải 

đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, nguồn lực đầu tư 

hạn hẹp, kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; một số vấn đề xã hội diễn biến phức 

tạp... nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND huyện và sự phối hợp của 

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; UBND huyện đã không ngừng đổi mới, 

linh hoạt đã bám sát các mục tiêu, giải pháp chỉ đạo điều hành, kế hoạch của 

UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện để xây dựng kế 

hoạch phát triển KT-XH 5 năm, hàng năm trình Hội đồng nhân dân huyện thông 

qua; quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng, hàng năm đều có 

kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế để kịp 

thời điều chỉnh, bổ sung đảm bảo sự chỉ đạo đồng bộ, toàn diện của UBND 

huyện trên các yêu cầu nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Kịp thời quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết   

của Huyện ủy, HĐND huyện thành kế hoạch, chương trình hành động và triển 

khai, quán triệt đến các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và UBND các xã, thị trấn 

để tổ chức thực hiện đồng bộ trên địa bàn huyện.  
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- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đề cao vai 

trò cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Thành viên Ủy ban nhân dân 

huyện.  

- Trong chỉ đạo, điều hành UBND huyện đã xác định trọng tâm, trọng 

điểm của từng lĩnh vực để yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được pháp luật quy định; 

quan tâm tổ chức thường xuyên xuống cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình nhằm 

kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn và những vấn đề quan trọng, 

phát sinh cấp bách; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính quyền... 

2. Công tác phối hợp 

- UBND huyện thường xuyên giữ mối quan hệ và thực hiện đầy đủ, kịp 

thời chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, với Huyện ủy, 

HĐND huyện; phối hợp tốt với các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể, đặc biệt trong nhiệm kỳ đã thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với 

Thường trực HĐND huyện trong việc chuẩn bị nội dung trình tại các kỳ họp, đã 

phối hợp tốt với các Ban HĐND huyện trình HĐND huyện và thống nhất xử lý 

những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, để kịp thời giải quyết những vấn đề 

phát sinh trong đời sống xã hội, đảm bảo môi trường sống ổn định, bình yên cho 

nhân dân. 

- UBND huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện, các Ban 

HĐND huyện trong việc giám sát và trả lời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri; các ý kiến kiến nghị sau hoạt động giám sát, thẩm tra đều được UBND 

huyện tiếp thu, giải quyết và thực hiện giải trình đầy đủ, phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. 

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh 

- Các Ban HĐND huyện thống nhất đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các lĩnh vực kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 26 

tháng 3 năm 2021 của UBND huyện. Những kết quả đạt được đã thể hiện rõ vai 

trò, trách nhiệm của cơ quan chấp hành, đặc biệt là trong tổ chức triển khai thực 

hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an 

ninh theo quy định. 

- Trong nhiệm kỳ qua, với bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc 

biệt những năm cuối nhiệm kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, 

nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, 

nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, 

vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả tích cực: 

+ Kinh tế có triển biến rõ nét, lương thực bình quân đầu người đạt 430 kg/ 

người/năm (tuy nhiên vẫn thấp hơn 20 kg so với mục tiêu kế hoạch); tổng đàn 

gia xúc, gia cầm, diện tích chè tiếp tục được duy trì; diện tích nuôi trồng thủy 

sản bước đầu đạt kết quả; thu ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020, ước 

đạt 3.080,5 tỷ đồng (đạt 91,9% dự toán giao; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường 
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kinh doanh, đầu tư đã có bước chuyển biến tích cực; nông nghiệp, nông thôn 

được quan tâm; kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đô thị được tập trung đầu 

tư phát triển; môi trường được cải thiện, bộ mặt nông thôn, đô thị có chuyển 

biến.  

+ Sự nghiệp văn hóa, giáo dục có sự chuyển biến và phát triển, y tế, chăm 

sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm; công tác giảm nghèo, an 

sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả; các vấn đề xã hội tiếp tục được giải 

quyết có hiệu quả; công tác Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững ổn 

định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục 

được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính được thực hiện 

thường xuyên; Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường,  

II. Những hạn chế tồn tại 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động của UBND huyện, Ban 

Pháp chế và các Ban của HĐND huyện cơ bản thống nhất với những hạn chế, 

tồn tại đã được UBND huyện nêu. đồng thời xin nhấn mạnh thêm một số hạn 

chế, tồn tại sau: 

Việc xây dựng 02 bản văn hóa được đầu tư phát triển du lịch cộng đồng 

còn chậm so với Nghị quyết của HĐND huyện; công tác giải phóng mặt bằng để 

đầu tư xây dựng một số công trình chậm tiến độ (côn  trình x y dựn  chợ trun  

tâm Thị trấn Tủa Chùa  iai đo n 2); Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho một số hộ dân còn chậm, chưa kịp thời; công tác quy hoạch, quản lý sử 

dụng đất còn hạn chế; một số chỉ tiêu đạt thấp so với Nghị quyết của HĐND 

huyện; tình trạng phá rừng làm nương, khai thác lâm sản trái phép chưa được 

kiềm chế; công tác chỉ đạo kiện toàn lãnh đạo ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp 

thời; việc xem xét, giải quyết một số đơn thư kiến nghị, phản ánh của nhân dân 

ở một số xã chưa kịp thời dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, sự phối hợp của một số 

cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện một số chương 

trình dự án, chính sách thiếu chặt chẽ. 

 III. Kiến nghị của Ban Pháp chế  

Qua thẩm tra báo cáo tổng kết hoạt động của UBND huyện Tủa Chùa nhiệm 

kỳ 2016-2021 Ban Pháp chế HĐND huyện có một số kiến nghị như sau: 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

nhà nước tới nhân dân đặc biệt là việc triển khai thực hiện các chương trình dự án, 

chính sách dân tộc. 

 - Nâng cao tinh thần trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ trong việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư 

kiến nghị, phản ánh của nhân dân kịp thời đảm bảo đúng quy định không để đơn 

thư tồn đọng kéo dài. 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện ngăn 

chặn và xử lý vi phạm.   

- Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn lãnh đạo ở một số cơ quan, đơn vị kịp thời đảm 

bảo số lượng và chất lượng. 
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- Tập chung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị 

quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh; các ý  kiến, kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện, Thường trực HĐND 

huyện, các Ban của HĐND huyện và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo Tổng kết hoạt động của UBND huyện 

Tủa Chùa  nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân kính trình 

kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện xem xét./. 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND huyện; 
- UBND huyện; 
- Uỷ ban MTTQ VN huyện; 
- Các Đại biểu HĐND huyện; 
- VP. HĐND- UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Phương 
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