
 

 

  

 

HĐND HUYỆN TỦA CHÙA 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

Số: 92/BC-KTXH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày 12 tháng 12 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO   

Thẩm tra Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng an ninh năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 

(Trình tại kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026) 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20/11/2015; Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân 

dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, ngày 12/12/2022 

các Ban HĐND huyện thực hiện thẩm tra Báo cáo số 603/BC-UBND ngày 

05/12/2022, của UBND huyện Tủa Chùa và dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, huyện Tủa Chùa 

trình kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện Khóa XXI; trên cơ sở xem xét Báo cáo của 

UBND huyện; ý kiến thẩm tra của các ban HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội 

báo cáo kết quả thẩm tra như sau:  

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2022 

Các Ban HĐND huyện nhất trí với các nội dung theo báo cáo của UBND 

huyện về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2022. Báo cáo đánh giá khá toàn diện về kết quả đạt được, 

tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đã bám sát vào các chỉ đạo của tỉnh; Nghị quyết 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện và sát với tình hình thực thực tế 

của huyện; thể hiện sự chủ động, linh hoạt, tích cực trong chỉ đạo, điều hành của 

cấp ủy và chính quyền địa phương nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội 

đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện và tỉnh giao, đồng thời nhấn mạnh 

một số nội dung sau: 

(1). Trên lĩnh vực kinh tế phát triển kinh tế - xã hội:  

Cây lương thực: Tổng diện tích cây lương thực có hạt 9.386 ha (đạt 

99,74% kế hoạch giao); tổng sản lượng lương thực có hạt 28.799,65 tấn (đạt 

103,87% kế hoạch giao). Cây công nghiệp: Đậu đỗ các loại trồng 137,42/60 ha 
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(đạt 229,03% kế hoạch); Cây chè: Toàn huyện có 595,89 ha chè, sản lượng chè 

búp tươi đạt 78 tấn, sản lượng chè thương phẩm chế biến đạt 13 tấn (đạt 

102,63% kế hoạch giao); Cây mắc ca: Tiếp tục hướng dẫn người dân bảo vệ, 

chăm sóc 44,54 ha cây mắc ca trồng liên kết theo chính sách tại Quyết định số 

45/2018/QĐ-UBND của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp 

tái cơ cấu nông nghiệp, qua kiểm tra cây đang trong thời sinh trưởng phát triển 

tốt. Chăn nuôi, thú y: Tổng đàn gia súc gia cầm đạt 355.688 con (đạt 100,24% 

kế hoạch); cấp phát 50.846 liều vắc xin thực hiện tiêm phòng định kỳ vụ xuân hè 

và thu đông. Tập trung chăm sóc, phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho gia súc, 

gia cầm, chủ động triển khai biện pháp phòng, chống các loại bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm ở động vật; chỉ đạo các xã tái đàn gia súc để phát triển kinh tế hộ gia 

đình; Nuôi trồng thủy sản, sản lượng ước đạt 105,26 tấn (đạt 100,25% kế 

hoạch); sản lượng khai thác, đánh bắt đạt 48,8 tấn (đạt 101,67% kế hoạch); Quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân bảo vệ diện tích rừng hiện có; cấp phát 18.675 cây giống lâm nghiệp thực 

hiện Tết trồng cây năm 2022; Tổ chức trồng 1.124 cây hoa đào trên các tuyến 

đường, trong khuôn viên cơ quan đơn vị và trong vườn hộ gia đình; tuyên truyền 

vận động người dân đăng ký khoanh nuôi tái sinh năm đầu theo kế hoạch giao 

200 ha và bảo vệ 1.240 ha rừng khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp; phát hiện 67 

vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, 47 vụ vi phạm vận chuyển, tàng trữ, khai 

thác rừng trái pháp luật. Tổng số tiền xử phạt vi phạm 372.219.200 đồng (đã thu 

nộp ngân sách Nhà nước 90.219.200 đồng).  

Thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất: Thực hiện chính sách theo Quyết 

định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh; Thực hiện chính 

sách quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP; Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP);  Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Triển 

khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 666/QĐ-

TTg; Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Công 

nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại và dịch vụ đều có những chuyển 

biến tích tích cực đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn; 

Doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp tục được khuyến khích phát triển; Thu chi 

ngân sách: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 635.271.726.955 đồng, trong đó 

ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp đạt 633.836.379.341 đồng (đạt 

132% dự toán tỉnh và huyện giao), ước thực hiện cả năm đạt 655.826.602.233 

đồng (đạt 137% dự toán tỉnh giao và đạt 136% dự toán huyện giao) so với năm 

2021 tăng 12% . Tổng chi ngân sách địa phương đạt 475.173.475.126 đồng (đạt 

99% dự toán giao); ước thực hiện cả năm đạt 654.335.657.273 đồng (đạt 136% 

dự toán giao) so với năm 2021 tăng 12%. Tài nguyên và môi trường: Đã được 

UBND tỉnh Quyết định giao 3.695,3 m
2
 đất của các Công ty Cổ phần giống 

Nông nghiệp Điện Biên, Công ty cổ phần Thương mại du lịch và dịch vụ tổng 

hợp Điện Biên, Công ty cổ phần Dược vật tư y tế tỉnh Điện Biên cho UBND 

huyện quản lý và sử dụng ;Thu hồi 331.044,9 m
2
 đất của 02 tổ chức, 01 cộng 

đồng dân cư và 462 hộ gia đình, cá nhân  để thực hiện các dự án nâng cấp tuyến 



3 
 

 

đường Thị trấn, Sính Phình, Tả Phình và làm đường vào ngõ xóm. 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 - dân 

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

về y tế xã; tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thành lập 

các cơ sở cách ly tập trung; rà soát, lập danh sách các trường hợp trở về từ vùng 

dịch, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định. Duy trì huyện đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ 

cập THCS mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi; 08/12 xã, 

thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, 05/12 xã, 

thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; các chính 

sách xã hội như trợ cấp, cứu đói, cấp phát bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính 

sách xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các hoạt động văn hóa thể thao, 

truyền thanh, truyền hình được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch và có nhiều đổi 

mới, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền và nhu cầu của nhân dân.  

(2). Thực hiện các nguồn vốn: UBND huyện đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt 

các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, điều hành dự án trên địa bàn khẩn trương triển 

khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt, giải ngân vốn đầu tư ngay khi có 

khối lượng hoàn thành, xây dựng giải pháp cụ thể đảm bảo đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch. Tổng các nguồn vốn 

đầu tư và vốn sự nghiệp được giao năm 2022 để thực hiện đầu tư xây dựng các 

công trình, dự án các nội dung chính sách hỗ trợ của huyện 226.806,9 triệu 

đồng, đã giải ngân đạt 112.198,1 triệu đồng (đạt 49,47% kế hoạch vốn giao). 

(3). Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

các thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy, 

cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số theo kế hoạch đã đề ra. Hoạt động kiểm tra, thanh 

tra, tư pháp tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực: Năm 2022 UBND 

huyện đã tiến hành 06 cuộc thanh tra, trong đó có 05 cuộc theo chương trình 

kế hoạch và 01 cuộc đột xuất với 06 đơn vị xã, 04 đơn vị sự nghiệp và 15 đơn 

vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, qua thanh tra đã 

kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền: 108.665.000 đồng. Xây 

dựng và ban hành văn bản triển khai các hoạt động công tác tư pháp, kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; Triển khai các chương trình dự án, chính 

sách dân tộc đến đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời, hiệu quả. Đã triển khai, phân bổ 

vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 - 2025, năm 2022 - 2023 các Chương 

trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG 

Nông thôn mới; Tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ Trưởng Cụm thi đua huyện vùng cao 

năm 2022, Ban hành Kế hoạch, Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của 

Cụm thi đua huyện vùng cao; tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022; đăng 
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ký thi đua và phát động phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

 (4). Công tác Quốc phòng - an ninh:   

Triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 

địa phương. Chủ động nắm tình hình, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra; công 

tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, giáo dục, 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tổ chức 

giao quân đảm bảo 100% kế hoạch tỉnh giao. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh về công tác đảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an 

toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện;  

thành lập ban chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án về phát triển 

ứng dụng giữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 

số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

Các Ban HĐND huyện cơ bản thống nhất và nhất trí với những tồn tại, 

hạn chế trong báo cáo của UBND huyện như: 

Một số chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp chưa đạt kế hoạch giao (diện tích 

khoai; đàn dê); số hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả trên địa bàn ít; dự 

án trồng cây mắc ca công nghệ cao chưa được thực hiện; số lượng gia súc chết 

do thiên tai rét đậm, rét hại và dịch bệnh gây ra còn lớn. Tình trạng vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, tình trạng phá rừng làm nương rẫy còn xảy 

ra; Tạo việc làm từ xuất khẩu lao động, số người được cai nghiện, đào tạo nghề 

dưới 3 tháng cho lao động nông thôn còn thấp; Tình hình giải ngân một số 

nguồn vốn đầu tư còn chậm như vốn thực hiện các Chương trình MTQG; vốn 

miễn giảm thủy lợi phí; Một số chỉ tiêu làm sạch dữ liệu, thu nhận hồ sơ căn 

cước công dân và định danh điện tử theo Đề án 06 chưa hoàn thành tiến độ; Một 

số loại tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp: Tội phạm 

về ma tuý; Tội phạm và vi phạm về kinh tế, môi trường (tăng 17 vụ so với cùng kỳ 

năm 2021); tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT vẫn tiếp tục 

diễn ra khá phổ biến, năm 2022, phát hiện 994 trường hợp vi phạm, lập biên bản 

644 trường hợp vi phạm, xử lý 993 trường hợp (tăng 194 trường hợp so với 

cùng kỳ năm 2021). 

II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm, đảm bảo quốc phòng an 

ninh năm 2023 

Các Ban HĐND huyện cơ bản nhất trí với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023 đã nêu trong báo cáo, đề nghị 

UBND huyện trong quá trình chỉ đạo, điều hành cần quan tâm một số nhiệm vụ, 

giải pháp sau: 

1. Đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố chính quyền trong sạch, vững 

mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng 

đầu; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; 

tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. 
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2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề 

phức tạp ngay tại cơ sở, tăng cường công tác phòng ngừa các loại tội phạm pháp 

luật, tuyên truyền đạo trái phép, tội phạm về ma tuý, vi phạm pháp luật về môi 

trường. 

3. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản; quản lý bảo vệ môi 

trường, bảo vệ rừng; chấn chỉnh và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khắc 

phục những hạn chế trong công tác quản lý liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đẩy 

mạnh triển khai việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

lâm nghiệp cho người dân trên địa bàn huyện.  

4. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, hướng 

dẫn cán bộ khuyến nông các xã, thị trấn trong việc triển khai, hướng dẫn người 

dân thực hiện các quy trình kỹ thuật các mô hình, dự án phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp và thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. 

5. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn trong việc thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu huyện giao năm 2023; tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. 

Tại phiên họp thẩm tra ngày 12/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội, UBND 

huyện đã thống nhất tiếp thu các ý kiến tham gia của Ban và chỉnh lý trong Dự 

thảo nghị quyết trình kỳ họp. 

  IV. Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.   

 1. Thẩm quyền ban hành  

Việc ban hành Nghị quyết về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 là đúng thẩm quyền của 

HĐND huyện.  

2. Về sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở, kết quả thực hiện mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 tại 

Nghị quyết số: 84/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện; Về mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và 

phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với 

điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa 

phương. 

3. Nội dung dự thảo Nghị quyết 

Các Ban HĐND huyện cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Nghị 

quyết về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2023.  

Tại phiên họp thẩm tra UBND huyện đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo 

Nghị quyết các nội dung sau: 
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Tại mục 1 Điều 2. Các chỉ tiêu về kinh tế “ bổ sung khi đủ điều kiện sau 

trồng mới 300 ha cây mắc ca”; sửa “Tổng thu ngân địa phương 510.238 triệu 

đồng, trong đó ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 508.738 triệu đồng” 

thành “Tổng thu ngân địa phương 593.123 triệu đồng, trong đó ngân sách địa 

phương hưởng theo phân cấp 591.623 triệu đồng”; “Tổng vốn đầu tư công dự 

kiến 388.048 triệu đồng” thành “Tổng vốn đầu tư công dự kiến 299.294 triệu 

đồng”. 

4. Về thể thức Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày 

văn bản theo quy định của pháp luật. 

          Trên đây là Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 huyện Tủa Chùa. Ban Kinh tế - 

Xã hội trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 
Nơi nhận: 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Thành viên Ban KT-XH; 

- Phòng TC - KH huyện; 

- Lđ VP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

                            TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

                              TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

                             Nguyễn Bá Đức 
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