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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày 05  tháng   7 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022;  

nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2022  
 

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 

- an ninh năm 2022 theo chỉ tiêu UBND tỉnh, HĐND huyện giao, ngay từ đầu 

năm, UBND huyện đã ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực 

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

toán ngân sách năm 2022, trong đó đã xác định 09 nhóm chỉ tiêu, với 08 nhiệm vụ 

trọng tâm và 09 nhóm giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành. Các thành viên 

UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn đã bám sát Nghị quyết HĐND huyện và những nhiệm vụ trọng tâm, giải 

pháp chủ yếu để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2022. 

UBND huyện kiểm điểm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 6 

tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành 6 

tháng cuối năm 2022 với các nội dung sau:  

A. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2022 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Xây dựng, triển khai chương trình công tác, lập kế hoạch; công tác 

phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ 

1.1. Xây dựng, triển khai chương trình công tác, lập kế hoạch 

a) Xây dựng, triển khai chương trình công tác: Để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, 

các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết HĐND huyện 

đã đề ra; ngay đầu năm, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, 

đồng thời tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; Quyết 

định số 3248/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc 

giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, 

tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND 

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

phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của 

HĐND huyện về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Nghị 

quyết số 87/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về việc phân bổ chi 



2 
 

 

tiết, thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước năm 

2022, huyện Tủa Chùa. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, hàng tháng, hàng quý đều rà soát, kiểm 

điểm đánh giá và kịp thời điều chỉnh, bổ sung trong công tác chỉ đạo điều hành của 

UBND huyện. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện trên từng lĩnh vực được 

giao đã bám sát vào nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để chỉ đạo điều hành, đồng thời tăng 

cường kiểm tra nắm tình hình thực hiện tại cơ sở để chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các 

vướng mắc phát sinh; tổ chức các phiên họp, cuộc họp định kỳ, đột xuất để giải 

quyết, thống nhất các nội dung.    

b) Xây dựng, lập kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo: Trên cơ sở Nghị 

quyết của HĐND huyện; UBND huyện đã ban hành các quyết định để giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giao dự 

toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, UBND  

các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định của Luật, chỉ đạo của các cấp, các ngành
1
; 

xây dựng, ban hành 135 kế hoạch, 560 công văn, 1.571 quyết định, 106 tờ trình, 

59 thông báo, 348 báo cáo... để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế, xã hội của huyện; tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022 và triển khai thực hiện đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn 

theo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 của tỉnh; trên cơ sở kế hoạch vốn 

được giao năm 2022, UBND huyện đã chủ động báo cáo xin chủ trương của Ban 

Thường vụ Huyện ủy, thống nhất với Thường trực HĐND huyện phân bổ chi tiết 

các nguồn vốn cho các đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện. 

1.2. Công tác phối hợp  

- UBND huyện đã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện, 

chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu của các ngành chức năng và tính chủ 

động sáng tạo của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trong tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn huyện; 

tham gia cùng Thường trực Huyện ủy đi kiểm tra, làm việc với các Chi, Đảng bộ 

trực thuộc Huyện ủy; thành lập các đoàn kiểm tra theo kế hoạch và theo chương 

trình công tác hàng tháng để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của 

các cơ quan, phòng, ban, UBND các xã, thị trấn, ban hành kết luận và ý kiến chỉ 

đạo của UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đối với các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như tháo gỡ khó khăn, giao trách nhiệm cho 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn giải quyết dứt điểm những vướng 

mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và triển khai thực hiện dự án, qua đó đã 

đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, hạn chế tồn đọng vụ việc gây 

bức xúc, ảnh hưởng đời sống nhân dân; 

                   
1
 Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc giao chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 

2388/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.  
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- Đảm bảo công tác báo cáo định kỳ; chủ động triển khai thực hiện có 

hiệu quả (đúng hạn) 8/8 nhiệm vụ và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao; chuẩn bị các nội dung làm việc và báo cáo với các đoàn công 

tác của tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh lên thăm và làm việc với huyện. Trong hoạt 

động chỉ đạo điều hành, UBND huyện đã chủ động trong việc xin ý kiến của 

Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy vào các nội dung theo đúng 

quy chế; từng nội dung đã chủ động chỉ đạo triển khai cụ thể hóa trong chương 

trình công tác tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ 

động trong việc chuẩn bị nội dung, tạo thuận lợi cho công tác theo dõi, đôn đốc 

triển khai thực hiện; xây dựng dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình tại các 

kỳ họp HĐND huyện; phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức 

thành viên phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tổ chức, 

tham gia các cuộc họp với Ủy ban MTTQVN huyện, Liên đoàn Lao động huyện 

và các tổ chức Hội để đánh giá kết quả công tác phối hợp, giải quyết các kiến 

nghị đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả 

công tác trong thời gian tới; phối hợp chặt chẽ với Tòa an nhân dân huyện trong 

công tác giải quyết các vụ án hành chính, vụ án dân sự theo quy chế đã ký kết;   

- Thường xuyên, đôn đốc nhắc nhở các các cơ quan, phòng, ban, UBND 

các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện chủ trương của Huyện ủy, ý kiến 

chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị tăng cường cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND giao; tiếp tục đổi mới việc 

tổ chức họp, hội nghị đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, phù hợp Quy chế làm 

việc của UBND huyện; các cuộc họp, làm việc của UBND huyện, Chủ tịch và 

các thành viên được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, hiệu quả.  

2. Lĩnh vực phát triển kinh tế 

2.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp 

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với đẩy 

mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng; chỉ đạo tập trung sản xuất vụ chiêm xuân, vụ mùa theo lịch thời vụ, đặc 

biệt lúa lúa xuân, lúa mùa và các cây lương thực khác trên địa bàn huyện; tiếp tục 

tổ chức triển khai dự án trồng cây mắc ca trên địa bàn huyện Tủa Chùa
2
; 

- Chỉ đạo 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. 

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xuất hiện dịch bệnh Tụ huyết trùng, 

dịch tả cổ điển tại xã Huổi Só, Sính Phình, Tủa Thàng, UBND huyện đã chỉ đạo 

                   
2
 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc phát triển cây Mắc ca giai đoạn 2022-2025; 

thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

thành viên; mời nhà đầu tư lên làm việc và đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ giữa nhà đầu tư và huyện trong 

việc phối hợp triển khai thực hiện dự án trên địa bàn. 
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cơ quan chuyên môn xuống cơ sở kiểm tra, hướng d n các biện pháp x  lý kịp thời 

tránh lây lan dịch bệnh ra diện rộng; hiện tại không phát hiện ổ dịch bệnh nào trên 

địa bàn huyện; 

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh; 

thực hiện chính sách quản lý, s  dụng đất trồng lúa theo Nghị định 62/2019/NĐ-

CP; ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022; 

ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 10/5/2022 về thực hiện các dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương 

trình 30a năm 2022. Triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất hậu 

tái định cư thủy điện Sơn La và hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi (theo Quyết 

định số 1141/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên). 

2.2. Quản lý quy hoạch, giao thông, đầu tư xây dựng: Tiếp tục chỉ đạo 

rà soát điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa sau khi mở rộng địa giới 

hành chính trình HĐND huyện thông qua, đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây 

dựng thẩm định; chỉ đạo xây dựng phương án cắm mốc Quy hoạch chi tiết trung 

tâm xã Mường Báng; tăng cường quản lý nhà nước trong công tác quản lý quy 

hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý cây xanh đô thị; duy trì hoạt động dịch vụ vận 

tải, đảm bảo phương tiện giao thông công cộng và an toàn giao thông để nhân 

dân đi lại thuận lợi, an toàn; chỉ đạo các xã tu s a các tuyến đường giao thông 

liên xã, liên thôn, bản đặc biệt là trong mùa mưa bão đáp ứng nhu cầu đi lại của 

nhân dân. 

2.3. Phát triển thương mại, dịch vụ: Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát thị trường, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống buôn lậu; 

bảo đảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của 

nhân dân, không để xẩy ra tình trạng găm hàng, khan hàng ép giá, nâng giá đột 

biến các mặt hàng thiết yếu để ổn định thị trường, x  lý nghiêm các cơ sở vi 

phạm các điều kiện về kinh doanh theo quy định.  

2.4. Quản lý, điều hành ngân sách 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 

và các văn bản hướng d n thi hành các luật, các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành liên quan đến quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; gắn yêu cầu phấn 

đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ thu năm 2022 với trách nhiệm chỉ đạo 

điều hành của các cấp, các ngành; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, 

sắp xếp các nhiệm vụ chi; giảm tối đa và công khai các khoản chi; tổ chức triển 

khai mua sắm tài sản Nhà nước theo quy định; đẩy mạnh công tác quyết toán dự 

án hoàn thành; công bố công khai dự toán quyết toán ngân sách các cấp, các cơ 

quan, đơn vị s  dụng ngân sách Nhà nước; tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về tài chính của các cơ quan, đơn vị; 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách huyện thường xuyên nắm 

bắt tình hình thu ngân sách trên địa bàn, tình hình nợ thuế, các hoạt động kinh 

tế, đầu tư phát triển, x  lý dứt điểm số nợ thuế đối với khoản nợ khó thu, nợ chờ 
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x  lý; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, trốn thuế; 

kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; tăng cường công tác kiểm tra, 

đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế; thu NSNN trên địa bàn đạt 

7.752.915.539 đồng (đạt 65% dự toán tỉnh giao và đạt 62% dự toán huyện giao). 

 2.5. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: Tiếp tục triển khai lập, 

trình phê duyệt quy hoạch s  dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch 

s  dụng đất năm 2022; rà soát, bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có 

s  dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2022 của huyện; 

đăng ký bổ sung kế hoạch định giá đất năm 2022 trình UBND tỉnh phê duyệt để 

phục vụ công tác bồi thường, GPMB các dự án; thực hiện thống kê đất đai năm 

2021 trên địa bàn huyện; ban hành kế hoạch giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng 

nhận quyền s  dụng đất lâm nghiệp năm 2022; chỉ đạo việc giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân, tổ chức theo đúng quy định; xây dựng và ban hành hệ thống 

các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài 

nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn; tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt 

động khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, khai thác, s  dụng hiệu quả 

các nguồn tài nguyên. 

2.6. Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn: Chỉ 

đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, các hồ chứa, nạo 

vét kênh mương, chủ động điều tiết nước hợp lý, quản lý chặt chẽ nguồn nước đảm 

bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp. Tổ chức tổng kết công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, xây dựng phương án phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2022.  

2.7. Công tác xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng 

cao các tiêu chí đã đạt trên địa bàn các xã, triển khai thực hiện các tiêu chí thôn, 

bản nông thôn mới. Tập trung xây dựng nông thôn mới đối với 3 xã Mường Báng, 

Mường Đun và Tủa Thàng. 

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

3.1. Giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiều biện pháp nhằm huy 

động và duy trì sĩ số học sinh đến trường sau tết Nguyên đán và sau thời gian nghỉ 

học vì dịch bệnh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai các biện pháp, 

giải pháp 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 5 tuổi; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chuẩn bị cho tổ chức kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; 

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế, dân số, kế 

hoạch hóa gia đình. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tuyên 

truyền kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống tai nạn 

thương tích cho trẻ em; triển khai và tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành 

động vì trẻ em"; đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu nhân đạo tình nguyện; duy 
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trì và từng bước nâng cao các tiêu chí của 10 xã đã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 

xã; 

- 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; Kế hoạch phát triển Du lịch năm 2022; tổ chức thành công Đại hội 

thể dục thể thao huyện; tham dự Đại hội thể dục, thể thao cấp tỉnh. 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 t , 

internet, dịch vụ kinh doanh Karaoke, kiểm tra hoạt động văn hóa, du lịch, thông 

tin và truyền thông; 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số
3
; Quyết định thành lập Ban 

Chỉ đạo về Chuyển đổi số trên địa bàn huyện; triển khai có hiệu quả công tác cải 

cách hành chính, cơ chế một c a, một c a liên thông và thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện t , đảm bảo công khai, minh bạch tạo điều kiện cho tổ 

chức, cá nhân tiếp cận giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin giảm thời gian đi lại, chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp.  

3.2. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đào 

tạo nghề, giải quyết các vấn đề xã hội khác: 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 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 phòng chống mại 

dâm năm 2022; kế hoạch tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về địa phương; kế 

hoạch cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện năm 2022; triển khai công tác bảo 

vệ trẻ em trên địa bàn huyện năm 2022; lập hồ sơ đưa 5 đối tượng đi cai nghiện 

bắt buộc tại tỉnh; chỉ đạo UBND xã Mường Đun lập hồ sơ cai nghiện tại cộng 

đồng cho 15 người. 

4. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thi đua, khen thưởng; 

thanh tra, tư pháp và phòng chống tham nhũng 

4.1. Cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, thi 

đua, khen thưởng 

                   
3
 Kế hoạch số 216/KH-UBND về thực hiện Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND huyện về việc Triển khai thực hiện Quyết 

định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và xác thực điện t  phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 93/KH-BCĐ ngày 09/5/2022 của Ban chỉ đạo về chuyển 

đổi số về việc Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2022;  

 



7 
 

 

- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền về cải cách 

hành chính trên địa bàn huyện trên cơ sở bám sát kế hoạch của UBND tỉnh; UBND 

huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính giai đoạn 

2021-2030, Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-

2030; ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm tra công tác cải cách 

hành chính và công tác nội vụ năm 2022 và các kế hoạch khác thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính; triển khai tự chấm điểm xác định chỉ số cải cách cấp huyện năm 

2021; phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên điều tra xã hội học trên địa bàn huyện;  

- Chỉ đạo xây dựng quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn huyện. Ban hành các quyết định 

giao số lượng biên chế công chức, số lượng người làm việc cho các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của UBND huyện; rà soát nhu cầu bổ nhiệm, xét, 

thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức; bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, giải quyết chế độ chính sách nâng 

lương, thâm niên vượt khung, thâm niên nhà giáo cho cán bộ, công chức, viên 

chức đúng quy định; tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức cấp huyện, công 

chức cấp xã theo đúng kế hoạch; tổ chức đánh giá phân loại chính quyền cơ sở 

năm 2021; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức xã năm 2021 theo đúng quy 

định của Chính phủ và hướng d n của Sở Nội vụ. 

- Thực hiện chế độ khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể theo đúng 

quy định của UBND tỉnh và pháp luật hiện hành. 

4.2. Thanh tra, tư pháp, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí 

- Công tác thanh tra: Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2022, thực hiện thanh 

tra công tác quản lý thu, chi ngân sách; việc chi trả chế độ cho giáo viên và học 

sinh tại các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo
4
, hiện tại đã kết 

thúc 1 cuộc thanh tra; tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận 

thanh tra và quyết định thu hồi tiền. 

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: UBND huyện ban 

hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo. Tiếp 12 lượt, với 60 công dân; tiếp nhận 25 đơn kiến nghị phản ánh; 

đơn đủ điều kiện x  lý 25 đơn, 13 đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện, giao các 

cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện giải quyết
5
; 12 đơn không thuộc 

thẩm quyền, chuyển các cơ quan liên quan giải quyết. 

- Ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 21/01/2022 về công tác 

phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 

28/11/2021 về triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập trong các 

                   

4
  Trường: PTDTBT Tiểu học & THCS Huổi Só, PTDTBT Tiểu học Tủa Thàng số 1, PTDTBT Tiểu học 

Tả Sìn Thàng, PTDTBT Tiểu học Sín Chải, PTDTBT THCS Tủa Thàng; THCS Thị trấn, THCS Mường Báng, 

PTDTBT THCS Tả Phìn, Tiểu học Tủa Thàng số 2, Mầm non Sơn Ca  

5
 Phòng Tài nguyên và Môi trường 8 đơn, Phòng Tài chính- Kế hoạch 1 đơn, BHXH 1 đơn, Hạt Kiểm 

lâm 1 đơn, Ban QLDA các công trình1 đơn, Phòng Nội vụ 1 đơn. 



8 
 

 

cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản phòng ngừa tham 

nhũng của các cấp, các ngành liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng đến 

cán bộ, công chức. Đến thời điểm hiện tại toàn huyện có 67 đơn vị với 207 lượt 

người kê khai
6
 tài sản, thu nhập theo quy định. 

 5. Dân tộc, tôn giáo 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về phát triển 

kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người có uy tín trên địa 

bàn huyện, tổ chức lồng ghép 1 buổi tổ chức sinh hoạt dòng họ để tuyên truyền về 

phổ biến giáo dục pháp luật, các chế độ chính sách đối với người có uy tín;  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều 

kiện để các tổ chức, tín đồ tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. 

VI. 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; xây 

dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội; 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác 

bảo 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; tích cực đấu tranh, ngăn chặn các 

yếu tố gây mất ổn định về an ninh, trật tự; 

- Ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư, định danh và xác thực điện t  phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến 2030
7
; Quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban 

chỉ đạo, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện t  phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến 2030 của huyện. 

VII. Công tác phòng chống dịch Covid-19: Trước tình hình dịch bệnh 

diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid- 19, UBND 

huyện đã tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ 

đạo của các cấp, các ngành, thành lập các cơ sở cách ly tập trung; rà soát, lập 

danh sách các trường hợp trở về từ vùng dịch, lấy m u xét nghiệm, cách ly theo 

quy định, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

sát với diễn biến tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương.  

                   
6
 199 lượt người kê khai hàng năm, 6 người kê khai lần đầu, 2 người kê khai bổ sung. 

7
 Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 21/3/2022; Kế hoạch số 163/KH-CAH ngày 15/2/2022; 

Kế hoạch số 214/KH-CAH ngày 25/02/2022; Kế hoạch số 389/KH-CAH ngày 17/5/2022; Kế 

hoạch số 684/KH-CAH ngày 24/5/2022 . 
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II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế: (1) Một số chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp chưa đạt 

kế hoạch giao (diện tích lúa nương đạt 98,12%, khoai 92,86%); số hợp tác xã, tổ 

hợp tác hoạt động hiệu quả trên địa bàn ít; dự án trồng cây mắc ca công nghệ 

cao còn chậm, chưa được thực hiện; số lượng gia súc chết do thiên tai rét đậm, 

rét hại và dịch bệnh gây ra còn lớn. (2) Tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực lâm nghiệp, tình trạng phá rừng làm lương r y còn xảy ra. (3) Tình trạng tảo 

hôn v n xảy ra; Tỷ suất t  vong trẻ em dưới 1 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi còn cao. (4) 

Tình hình giải ngân một số nguồn vốn đầu tư còn chậm như: Vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản trong nước, kinh phí miễm giảm thủy lợi phí, sự nghiệp khoa học 

công nghệ, kinh phí sự nghiệp môi trường. (5) Số lượt khách đến tham quan du 

lịch tại huyện chưa đạt mục tiêu đề ra; một số hoạt động mừng Đảng, mừng 

xuân không thực hiện được theo kế hoạch. (6) Thứ hạng Chỉ số CCHC của 

huyện năm 2021 được UBND tỉnh đánh giá chưa cao. Một số chỉ tiêu làm sạch 

dữ liệu, thu nhận hồ sơ căn cước công dân và định danh điện t  theo Đề án 06 

chưa hoàn thành tiến độ. 

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Thời tiết diễn biến phức tạp, không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp 

(rét đậm, rét hại, giông lốc, mưa lớn kéo dài); địa hình phức tạp, độ dốc lớn, 

giao thông đi lại khó khăn, diện tích đất sản xuất tập trung ít khó khăn trong việc 

thu hút đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn; 

- Một số diện tích lúa nương canh tác kém hiệu quả người dân đã chủ động 

chuyển đôi sang trồng các cây trồng khác và thực hiện khoanh nuôi tái sinh tự nhiên. 

- Giá vật tư thức ăn chăn nuôi, phân bón... tăng cao làm ảnh hưởng đến 

hiệu quả sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn; 

- Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh, phát triển 

sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của người dân và tác động đến 

mọi mặt của đời sống xã hội trên địa bàn huyện; 

- Khả năng thu hút các các nguồn lực đầu tư phát triển gặp nhiều khó 

khăn, nguồn vốn chủ yếu do trung ương và tỉnh trợ cấp, chưa đáp ứng nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

- Các chương trình mục tiêu quốc gia còn chưa được bố trí kinh phí để 

triển khai thực hiện; các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong việc triển khai chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới còn chưa kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện các Chương trình dự án; 

- Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ nhân dân là người dân tộc 

thiểu số còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa của huyện; 

nhận thức về hôn nhân gia đình còn hạn chế; việc tảo hôn sinh con sớm d n đến 

sức khỏe người mẹ và con không đảm bảo cộng với gia đình còn nhiều khó 
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khăn, nhận thức lạc hậu là một trong những nguyên nhân tỷ lệ trẻ em có tỷ suất 

t  vong cao; 

- Nguồn lực và những điều kiện bảo đảm cần thiết cho cải cách hành 

chính còn nhiều hạn chế. Việc thực hiện giải quyết các TTHC qua cổng dịch vụ 

công còn phụ thuộc vào người dân mở tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến; trang 

bị cơ sở hạ tầng chưa được trang cấp đầy đủ. 

2.1. Nguyên nhân chủ quan 

- Việc nhận diện và chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất 

nông, lâm ngư nghiệp, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, phát huy tiềm 

năng thế mạnh của địa phương tại một số đơn vị cấp xã còn chưa được quyết liệt, 

tập trung; người dân còn thụ động, chậm thay đổi trong việc áp dụng kỹ thuật, 

thiếu bảo vệ, chăm sóc, tác động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây 

trồng, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm đầu tư để phát triển sản xuất; ý thức của một 

bộ phận người dân còn chủ quan trong việc phòng chống đói rét d n đến số 

lượng gia súc bị chết rét còn lớn; 

- Số lượng doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp 

còn ít, quy mô hoạt động, khả năng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản còn hạn 

chế; 

- Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và phối hợp trong thực hiện nhiệm 

vụ được UBND huyện giao của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp 

thời, quyết liệt, hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt và x  lý các thông tin tại cơ sở 

chưa kịp thời; 

- Công tác truyên truyền bảo vệ rừng hiệu quả chưa cao; ý thức chấp hành 

pháp luật của một số người dân còn hạn chế, chưa tích cực tố giác tội phạm vận 

chuyển, khai thác trái phép gỗ, lâm sản; 

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn 

vị, địa phương còn thiếu sự quyết liệt của người đứng đầu. Việc triển khai thực 

hiện cải cách hành chính chưa có nhiều giải pháp tập trung, quyết liệt; nhiệm vụ 

đề ra nhiều nhưng chưa thực sự gắn với các biện pháp và điều kiện bảo đảm cần 

thiết; cải cách tài chính công; cải cách công vụ; xây dựng chính quyền điện t , 

chính quyền số còn gặp nhiều khó khăn chưa đạt được mục tiêu đề ra. 

B. GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Phát triển kinh tế 

1.1. Phát triển nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn 

- Tích cực triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất, tăng cường cán 

bộ kỹ thuật xuống cơ sở để phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo sản xuất, khuyến 

khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi vào sản 

xuất; triển khai hiệu quả các dự án phát triển sản xuất; tăng cường kêu gọi đầu tư 

xây dựng phát triển các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thực hiện chương trình 

mỗi xã một sản phẩm, khuyến khích phát triển các hình thức sản xuất có sự liên kết 
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đảm bảo khâu sản xuất đến tiêu thụ nhằm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn; nghiên cứu phát triển một số loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế và phù 

hợp với điều kiện tự nhiên của huyện; đẩy mạnh chuyển đổi phương thức nuôi 

trồng thủy sản thâm canh, nuôi cá lồng bè có giá trị kinh tế cao tại các khu vực có 

điều kiện phù hợp; phát triển các hợp tác xã, các mô hình kinh tế tập thể, mô hình 

trang trại trong sản xuất thủ công nghiệp và nông nghiệp, gắn sản xuất với thị 

trường, trao đổi hàng hóa, nâng cao giá trị của sản phẩm; 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng, hướng d n người chăn nuôi 

áp dụng các biện pháp phòng dịch như vệ sinh, tiêu độc, kh  trùng, chăn nuôi an 

toàn sinh học nhằm hạn chế đến mức tối đa nguy cơ bệnh dịch, ưu tiên s  dụng 

nguồn giống tại địa phương để tái đàn, tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận 

chuyển lợn và các sản phẩm lợn vào địa bàn theo quy định, chỉ đạo thường xuyên 

kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh trên vật nuôi tại cơ sở; 

- Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ khoanh nuôi tái sinh để tăng độ che phủ rừng. 

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; 

thực hiện giao rừng và giao đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường các biện pháp phòng 

chống cháy rừng, quản lý, bảo vệ rừng, x  lý nghiêm các vụ vi phạm; 

- Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ diện tích chè hiện có; tập trung cải tạo 

nâng cao năng suất đối với diện tích chè thuộc dự án liên kết; không ngừng nâng cao 

chất lượng chế biến, đa dạng hóa các sản phẩm chè khô đáp ứng nhu cầu thị hiếu của 

người tiêu dùng, đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm chè Shan Tuyết của huyện. 

1.2. Giao thông, công nghiệp; quản lý đầu tư xây dựng  

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý hành lang an toàn đường 

bộ, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện giao quản lý và khoán duy tu, s a chữa, bảo 

dưỡng thường xuyên các công trình đường bộ; chỉ đạo các xã vận động nhân dân 

tu s a các công trình đường bộ liên xã, liên thôn bản sau mùa mưa; tranh thủ các 

nguồn vốn để duy tu, s a chữa, nâng cấp các tuyến đường; tăng cường kiểm tra 

kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông; 

- Thúc đẩy phát triển sản xuất vật liệu xây dựng; đẩy mạnh hoạt động 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất 

tiểu thủ công nghiệp tiếp cận các thị trường trong và ngoài tỉnh;  

- Thực hiện có hiệu quả các nguồn vồn đầu tư; thực hiện đầu tư có trọng 

tâm, trọng điểm, ưu tiên những công trình thật sự cấp bách, nâng cao hiệu quả 

nguồn vốn đầu tư; quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư, theo dõi sát tiến độ triển 

khai, chất lượng công trình các dự án để điều chỉnh kịp thời, đúng quy định; 

1.3. Thương mại, dịch vụ 

- Khuyến khích đầu tư và hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng thương mại tại các khu đô 

thị; tạo điều kiện để phát triển mở rộng mạng lưới kinh doanh thương mại theo quy 

mô hộ kinh doanh cá thể để tạo điều kiện phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa; 



12 
 

 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm và phòng chống hàng giả, gian lận thương mại; bảo đảm cung ứng đầy đủ 

các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, x  lý nghiêm các 

cơ sở vi phạm các điều kiện về kinh doanh theo quy định. Đẩy mạnh quảng bá các 

sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu của 

huyện đến các thị trường trong và ngoài tỉnh. 

1.4. Quản lý, điều hành ngân sách 

- Thực hiện điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2022 linh hoạt theo 

đúng chỉ đạo của các cấp, các ngành; tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi tiêu hành 

chính theo hướng mở rộng khoán chi đối với các cơ quan đơn vị gắn với kiểm 

tra, giám sát đảm bảo đúng quy định của luật ngân sách, đảm bảo các khoản dự 

phòng chi cho các yêu cầu nhiệm vụ chi cấp bách, đột suất phát sinh trên địa 

bàn; tích cực đôn đốc x  lý nợ đọng thuế trong các doanh nghiệp; 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc s  dụng ngân 

sách, tài sản của Nhà nước của các cơ quan, đơn vị; thông báo công khai kết quả 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, hạn 

chế thất thoát ngân sách; 

- Quản lý, s  dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ xóa đói, giảm 

nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng 

kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn, đổi mới công nghệ.  

1.5. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy hoạch s  dụng đất; lập kế 

hoạch s  dụng đất của huyện; tăng cường kiểm tra việc quản lý, s  dụng đất đai; 

tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền s  dụng đất cho các hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn, nhất là những th a đất đã được đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng chưa cấp giấy chứng nhận quyền s  dụng đất theo quy định; triển khai 

các bước để chuẩn bị cho công tác đấu giá đất tại một số vị trí trên địa bàn thị 

trấn. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát xác định quỹ đất có khả 

năng đấu giá để xây dựng kế hoạch đấu giá cho năm tiếp theo.  

- Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra việc khai thác khoáng sản 

sau cấp phép; quản lý chặt chẽ và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; kiên quyết 

x  lý các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp 

luật.  

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, mít tinh về các ngày môi trường trong năm, các hoạt động ứng 

phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn; tổ chức thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi 

trường và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các trường hợp thuộc thẩm 

quyền UBND huyện; chỉ đạo các xã thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi 

trường. 

2. Văn hóa - xã hội 
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2.1. Giáo dục và đào tạo: Tập trung chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo 

huyện thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục và bồi dưỡng triển khai thực hiện đổi mới chương trình, 

sách giáo khoa giáo dục phổ và kế hoạch biên chế năm học 2022-2023; phối hợp tổ 

chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022; tổ chức tổng kết năm học 2021-2022, 

triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

cho năm học mới 2022-2023; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn huy động tối đa học sinh trong độ 

tuổi ra lớp, thực hiện kiểm tra, rà soát soát các tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc 

gia và đánh giá ngoài một số cơ sở giáo dục theo kế hoạch. 

2.2. Y tế: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến độ tiêm 

vắc xin cho những nhóm đối tượng theo quy định; chủ động phòng, chống kịp 

thời các bệnh dịch phát sinh trong mùa; tăng cường cán bộ y tế có trình độ 

chuyên môn cao cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của 

các cơ sở y tế; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giảm tỷ lệ 

t  vong của trẻ em dưới 1 tuổi và 5 tuổi, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao 

cân nặng của trẻ; thường xuyên kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, 

các cơ sở hành nghề y - dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn huyện; 

duy trì và nâng cao các tiêu chí quốc gia về y tế của các xã đã được công nhận.  

2.3. Văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin và truyền thông 

- Đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở; xã hội 

hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện có hiệu Chương trình 

mục tiêu quốc gia về văn hóa; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa"; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo 

kế hoạch; tăng cường huy động các nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo và phát huy các 

di sản văn hoá các dân tộc, các di tích đã được công nhận; tăng cường công tác 

quản lý các dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, đẩy mạnh tuyên 

truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện;  

- Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, trọng tâm là tuyên truyền chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế 

hoạch phát triển du lịch năm 2022, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch năm 2023.  

2.4. Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội; thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

- Tăng cường công tác truyền thông về xóa đói, giảm nghèo; chỉ đạo triển khai 

thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có 

công; tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề, đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm, 

xuất khẩu lao động; 

- Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; theo dõi quản lý chặt chẽ 

số người nghiện ma túy, giúp người nghiện sau cai hòa nhập cộng đồng; tiếp tục 

duy trì các cơ sở điều trị, cấp phát methadone; 
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- Tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ số lao động 

địa phương ra ngoài huyện làm việc để triển khai thực hiện các chế độ chính 

sách hỗ trợ theo quy định. 

2.5. Công tác dân tộc, tôn giáo  

- Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình triển 

khai thực hiện các chính sách dân tộc, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền tháo 

gỡ những khó khăn vướng mắc, s a đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp 

với điều kiện thực tế, tạo điều kiện cho các đơn vị cơ sở thực hiện tốt mục tiêu, 

nhiệm vụ đề ra; triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả các chương trình, dự án, 

chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý tôn giáo; 

hướng d n chức sắc, tổ chức tôn giáo, các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo theo 

quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát, hướng d n các điểm, nhóm tôn giao 

đăng ký hoạt động theo quy định; chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu 

lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch. 

3. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng; 

thanh tra, tư pháp  

3.1. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh; 

công tác dân vận của cơ quan nhà nước theo quy định; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ 

máy, cán bộ từ huyện đến cơ sở; thực hiện luân chuyển cán bộ; rà soát, sắp xếp, bố 

trí hợp lý cơ cấu tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường đào 

tạo, bồi dưỡng, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ hàng năm; 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; 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt 

sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải 

cách hành chính. Nâng cao vai trò của cơ quan thường trực tham mưu cho 

UBND huyện trong công tác điều phối chung, tổng hợp, đôn đốc và theo dõi 

việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành 

chính. Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác cải cách hành 

chính; bố trí đủ nguồn lực tài chính cho cải cách hành chính. Xây dựng và phát 

triển Chính quyền điện t , Chính quyền số triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện 

Tủa Chùa; đảm bảo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi tham gia s  

dụng dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích. 

- Thực hiện hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác thi 

đua, khen thưởng. 

3.2. Thanh tra, tư pháp 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt 

Luật Thanh tra, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Phối 
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hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn triển khai kế hoạch công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, lãng 

phí. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các 

giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch. Chỉ đạo thực hiện 

đồng bộ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, 

lãng phí; tập trung thanh tra việc quản lý, s  dụng ngân sách, quản lý đầu tư xây 

dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; giải quyết đúng quy trình về đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, không để đơn thư tồn đọng; chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị chấp hành nghiêm các kết luận thanh tra,kiểm toán của các cấp, các ngành; 

- Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật, trợ giúp pháp lý. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn, tăng cường quản lý nhà nước về 

công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, theo dõi thi hành pháp luật về 

x  lý vi phạm hành chính... 

4. Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục triển khai thực hiện việc kết hợp 

hiệu quả các nguồn vốn có cùng mục tiêu qua đó góp phần cải thiện hạ tầng kinh 

tế - xã hội nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân 

dân hướng đến xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo các xã Mường Đun, 

Tủa Thàng, Mường Báng cơ bản hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn 

mới, vận động người dân ủng hộ, hưởng bằng các hình thức như tham gia lao 

động, hiến đất để xây dựng, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, 

thực hiện tu s a, dọn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng; huy động nhân dân, các tổ 

chức đóng góp công sức, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng. 

5. Quốc phòng - an ninh: Tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ, chủ 

động đối phó với các tình huống, diễn biến, không để xẩy ra các tình huống bất 

ngờ; kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói 

giảm nghèo, bảo đảm các điều kiện cơ bản về sản xuất, đời sống cho nhân dân; 

thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án quốc gia về phòng chống tội phạm; 

chủ động phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm; ngăn chặn 

có hiệu quả việc tuyên truyền đạo trái pháp luật; tăng cường công tác vận động 

thu hồi vũ khí, chất nổ, phòng cháy chữa cháy. 

 Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 

2022; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2022, UBND huyện 

báo cáo trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Đại biểu HĐND tỉnh trúng c  tại Tủa Chùa; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UB MTTQ huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

  

Hoàng Tuyết Ban 
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