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Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về 

thực hiện công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2021; 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân vận chính 

quyền năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạotriển khai thực hiện Kết luận số 114-

KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) 

1. Công tác lãnh chỉ đạo 

Sau khi được nhận được Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 20/10/2015 của Tỉnh 

ủy Lào Cai; Kế hoạch số 11-KH/HU ngày 24/11/2015 của Huyện ủy Bảo Yên về 

triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan 

Nhà nước các cấp, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận 

và tổ chức phong trào thi đua dân vận khéo trong các cơ quanNhà nước; UBND 

cấp huyện, cấp xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cùng cấp tổ chức 

tuyên truyền và giáo dục nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức về công tác 

dân vận; nhất là công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức các phong 

trào thi đua dân vận khéo; thực hiện sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa 

và công khai hóa; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chống hành vi sách 

nhiễu nhân dân; thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ cơ sở; giải quyết kịp 

thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân nhằm nâng cao và phát huy tốt 

quyền làm chủ và sức mạnh tổng hợp của nhân dân để thực hiện hoàn thành nghị 

quyết của Đảng bộ huyện qua từng thời kỳ. 

UBND huyện Bảo Yên đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 

05/4/2017 về thực hiện công tác Dân vận chính quyền các cấp huyện Bảo Yên 

giai đoạn 2017-2021. 

2. Công tác tuyên tuyền, quán triệt và thực hiện Kết luận số 114-

KL/TW gắn với văn bản của Đảng, nhà ước về công tác dân vận 

Cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện đã cụ thể hoá các chủ trương, nghị 

quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực thành các 

chương trình hành động, các đề án, kế hoạch công tác phù hợp; tăng cường công 
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tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền gắn với cải cách thủ tục hành 

chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua thực hiện Quy chế dân 

chủ cơ sở đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát và tham 

gia xây dựng chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, thực 

hiện chủ trương “nhà nước và nhân dân cùng làm” trong làm đường giao thông 

nông thôn, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường…đạt được nhiều kết quả tốt. 

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch hoạt động phù 

hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; tổ chức lồng ghép 

trong các cuộc họp dân, họp cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện công khai 

minh bạch nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, 

bằng nhiều hình thức như thông qua phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại 

trụ sở, nơi công cộng, cụm dân cư giúp cho người dân hiểu rõ và thực hiện tốt 

hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

Các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã đều đã xây dựng tủ sách pháp luật và 

trang bị nhiều đầu sách để phục vụ cán bộ, công chức và nhân dân. Ngoài ra, 

UBND các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp ban 

hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua dân vận khéo gắn với 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 

việc xây dựng phong cách, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là gắn 

với việc thực hiện công khai, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính theo các 

quy định của Nhà nước về dân chủ cơ sở, xây dựng văn hóa công sở và quy tắc 

ứng xử theo chỉ đạo của Trung ương; nhiều phong trào thi đua đi vào đời sống, 

thiết thực phục vụ cho công tác quản lý, điều hành; tạo sự đồng thuận của nhân 

dân, của các tổ chức và cá nhân khi đến giải quyết công việc hành chính tại cơ 

quan nhà nước. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch 

Covid-19, vừa phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an 

sinh xã hội và đời sống nhân dân; việc thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19 

Năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19 phức tạp và kéo dài, thời tiết diễn biễn bất thường, tuy nhiêncùng 

với sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền từ cấp huyện đến cơ sở vừa 

phát triển sản xuất vừa phòng, chống dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội nhìn chung ổn định, đạt được những kết quả đáng khích lệ: 

1.1. Sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn 

a) Trồng trọt: Sản xuất lượng thực tiếp tục được mùa, diện tích, năng suất 

sản lượng đều đạt và vượt kế hoạch giao; tổng sản lượng lương thực cả năm ước 
đạt 46.203/44.710 tấn, đạt 101% KH giao, tăng 1,6% so cùng kỳ, đảm bảo an 

ninh lương thực, ổn định cuộc sống cho nhân dân các dân tộc vùng cao và xóa đói 
giảm nghèo ở khu vực nông thôn. 
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 b) Chăn nuôi – thủy sản: 

- Chăn nuôi đại gia súc và gia cầm phát triển tương đối ổn định. Tổng đàn 
gia súc chủ yêu (trâu, bò, lợn) ước cả năm đạt 62.444/84.000 con, đạt 74,3% KH 

và đạt 102,8% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm ước cả năm đạt 850/770 nghìn con, 
đạt 110,4% KH năm và băng 116,7 % so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi xuất 

chuồng ước cả năm đạt 7.000 tân đạt 100% so KH và 102,0% so cùng kỳ. 

- Thuỷ sản phát triển cả về diện tích mặt nước, năng suất, sản lượng, dần 

khăng định vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp huyện: diện tích nuôi 
trồng thủy sản ao, hồ nhỏ cả năm ước đạt 445 ha bằng 100% so KH và bằng 

103% so cùng kỳ; sản lượng thủy sản các loại ước đạt 1.830 tấn, băng 100% so 
KH và 101,4% so cùng kỳ.  

c) Lâm nghiệp:  

Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, rừng được quản lý bảo vệ tốt, 

chất lượng rừng ngày càng tăng: trồng rừng cả năm ước đạt 2.168/2.000 ha, đạt 
108% tỉnh, huyện giao; diện tích khoán bảo vệ rừng 24.264/24.264 ha, đạt 100% 
KH tỉnh, huyện giao; diện tích rừng được khoanh nôi tái sinh đạt 400/400ha, đạt 

100% KH tỉnh và huyện giao. 

d) Phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực 

- Về cây trồng chủ lực: Các địa phương tiếp tục duy trì và mở rộng một số 
diện tích cây trồng chủ lực, cụ thể: 

+ Cây chè: Tổng diện tích ước đạt 756/786 ha, đạt 96,2% KH tỉnh, huyện 
giao 2021. Thu mua chè búp tươi đạt 4.628/4.628 tấn, đạt 100% KH 2021. 

+ Cây hồng không hạt: Tổng diện tích 320, giảm 20 ha. Hiện cây đang sinh 
trưởng phát triển tốt, một số diện tích cây đã cho quả bói. Tiếp tục hướng dẫn 
nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. 

+ Cây quế: Tổng diện tích 22.920 ha, tăng 1.720 ha so với cùng kỳ; trong 
đó, diện tích quế trên 4 tuổi bắt đầu cho tỉa thưa lá, cành 9.805 ha, thu hoạch vỏ: 

8.650 ha, diện tích quế dưới 4 tuổi: 3.841,77 ha. Giá thu mua cành lá: 2.000 
đồng/kg, Vỏ quế khô: 55.000 đồng/kg). 

+ Cây dâu tằm: Tổng diện tích hiện còn 108,6ha/12 xã. Hiện nay tập trung 
chủ yếu tại các xã Nghĩa Đô, Kim Sơn, Cam Cọn, Việt Tiến. 

+ Cây sả: Tổng diện tích 38ha tại các xã Vĩnh Yên, Xuân Hoà, Xuân 
Thượng.  

+ Cây chanh leo: Tổng diện tích 32,57 ha, tiếp tục hướng dẫn nhân dân 

chăm sócvà phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. 

- Về phát triển các vật nuôi chủ lực 

+ Đàn trâu: Duy trì, phát triển đàn trâu và xây dựng thương hiệu Trâu Bảo 
Yên. Tổng đàn 11.500, giảm 4.302 con cùng kỳ. 

+ Gà đồi: Đạt trên 770.000 con, tăng 170.000 con so với cùng kỳ, phát 
triển vùng chăn nuôi tập trung theo phương thức trang trại, sử dụng giống tốt, 

đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh.  
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+ Vịt bầu Nghĩa Đô: Đạt trên 80.000 con tại các xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, 

Tân Tiến, Tân Dương, Xuân Hòa, … những xã có diện tích mặt ao nhiều và suối 
để chăn thả. Tiếp tục vận động các hộ mở rộng quy mô sản xuất. 

e) Công tác xây dựng nông thôn mới:  

Công tác xây dựng NTM được cả hệ thống chính trị vào cuộc; hoàn thành 

việc xây dựng đề án huyện NTM vào năm 2025 trình các cấp có thẩm quyền phê 
duyệt làm căn cứ để triển khai thực hiện cho cả giai đoạn 2021-2025. Hiện có 

01/7 thôn đạt thôn kiểu mẫu, 06/09 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; đối với các xã 
dự kiến hoàn thành nông thôn mới năm 2021, đến nay xã Vĩnh Yên đã hoàn thành 

16/19 tiêu chí, xã Bảo Hà hoàn thành 15/19 tiêu chí, xã Nghĩa Đô hoàn thành 
14/18 tiêu chí. Dự kiến đến hết năm 2021, số tiêu chí binh quân trên xã đạt 

15,5/15,4 tiêu chí, đạt 100,6% KH giao; có 01 xã hoàn thành chương trình nông 
thôn mới (xã Vĩnh Yên), nâng tổng số xã đã hoàn thành lên 8/16 xã, tăng 01 xã so 

với cùng kỳ năm 2020. 

1.2. Sản xuất Tiểu thủ Công nghiệp – TTCN,tài chính 

a) Tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp 11 tháng đạt 
153,9/147 tỷ đồng, bằng 104,69% KH tỉnh, huyện giao, ước thực hiện cả năm đạt 

171,6/147 tỷ đồng, đạt 116,73% KH tỉnh, huyện giao.  

b) Thu ngân sách:  

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước cả năm 2021 đạt 143.173 
triệu đồng, bằng 126% KH tỉnh giao và bằng 120% KH huyện giao, tăng 2% so 

với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương ước cả năm 2021 đạt 844.311 triệu 
đồng, bằng 108% so với KH tỉnh và bằng 107% KH huyện giao, tăng 2% so với 

cùng kỳ. 

1.3. Văn hóa – xã hội 

a) Về Giáo dục: Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục phát triển phù hợp 
với phân bố dân cư và địa hình của huyện; đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân 

và nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho huyện. Chỉ đạo thực 
hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050, trong đó, tập trung: giảm, xóa, gộp điểm trường, giảm lớp, giảm học sinh ở 
điểm trường lẻ, tăng số học sinh ở trường chính, tăng số học sinh/lớp để tập trung 
đầu Kết thúc năm học 2020-2021, toàn huyện lũy kế trường đạt chuẩn quốc gia 

tư; gắn sắp xếp trường, lớp với thực hiện tinh, giản biên chế, đáp ứng tốt nhu cầu 
học học tập của nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục duy trì bền vững ở 100% xã, thị trấn; tỷ 
lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,5%, đạt 100% KH giao; tỷ lệ huy động trẻ 6-

14 tuổi ra lớp đạt 99,7%, đạt 100% KH giao; mở được 06 lớp xóa mù chữ cho 
123 học viên, đạt 123% KH giao. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc 

gia gắn với xây dựng Nông thôn mới được tích cực triển khai thực hiện, đến nay 
có 43/71 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 60,3%. 

Quy mô, mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được sắp xếp hợp lý, đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo 

ra lớp tiếp tục tăng. Chất lượng, hiệu quả giáo dục các cấp học tiếp tục được giữ 
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vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên, có nhiều học sinh đạt giải cao 

trong các cuộc thi, kỳ thi; công tác xây dựng trường học gắn với thực tiễn được 

chú trọng, thực hiện tài liệu hóa mô hình để triển khai trong thực tiễn dạy học . 

b) Về y tế:  

 Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt theo chi đạo 
của Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh với nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt trong 

đó nhiều giải pháp đã được tỉnh Lào Cai, các Sở , ngành của tỉnh đánh giá cao; 
công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là dịch bệnh 

Covid-19 đã được các cơ quan, đơn vị, địa tích cực thực hiện; việc bám nắm địa 
bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp trở về từ vùng dịch đã được lực lượng 
chức năng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc truy về các trường hợp F0, F1, F2.  

- Tính đến thời điểm hiện nay, qua nhiếu đợt dịch bùng phát, huyện Bảo 

Yên vẫn kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh. Từ đợt dịch thứ 4 (ngày 
27/4/2021) đến thời điểm báo cáo trên địa bàn huyện có 17 trường hợp F0, trong 

đó có 01 ca phát hiện trong cộng đồng; 280 trường hợp F1, 2.756 trường hợp F2; 
người về từ vùng dịch trong nước: 1.100 người. Đã tổ chức cách ly cho tổng số: 

3.741 người, trong đó: Cách ly tập trung: 891 người (cách ly tập trung tại Trung 
đoàn 254: 115 lượt người; Khu cách ly tập trung  huyện: 771 lượt người; Cơ sở y 

tế: 45 lượt người); Cách ly tại nhà: 2.850 lượt người. Triển khai việc thực hiện xét 
nghiệm test nhanh COVID-19 từ huyện đến Trạm Y tế xã, thị trấn, trong đó: 

Tổng số mẫu xét nghiệm RT-PCR đã thực hiện: 2.640 mẫu; số mẫu xét nghiệm 
test nhanh: 14.887 mẫu. Tổng số phương tiện qua chốt: 73.716; số người được 
kiểm soát: 115.873 người (trong đó số người về từ vùng dịch: 1100). 

- Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19: Tổng số người được tiêm trong 
chiến dịch đợt 1,2: 45.647 người lũy kế 59.392 mũi, Trong đó: Mũi 1: 

45.758/55.210 đạt 82,8% (Astrazeneca: 7.136 liều; Vero cell: 35.718 liều; Pfizer:  
1.097 liều; Moderna mũi 1: 1171 liều). Mũi 2: 13.634/55210 đạt 24,6% 

(Astrazeneca 2451 liều; Vero cell: 9.293 liều; Pfizer mũi: 873 liều; 
Moderna:1.017 liều). 

c) Công tác an sinh xã hội: 

Tập trung hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, nhất 

là triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. 
Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước 11 tháng đạt 54,05%, dự kiến hết năm 2021 đạt 

54,17%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ước hết năm 2021 đạt 50,2%; giải quyết 
việc làm mới 11 tháng cho 1.505/1.750 lao động, đạt 86% kế hoạch năm; cho vay 

Quỹ quốc gia giải quyết việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP: cho 190 hộ với 
số tiền 9.126 triệu đồng. 

2. Kết quả thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động 

quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước 

Ngay từ đầu năm, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã triển 

khai thực hiện các quy định về quy chế chi tiêu nội bộ, tiêu chuẩn về ISO 
9001:2015 trong quản lý hành chính; Huyện chỉ đạo rà soát để phát hiện những 

thiếu sót, bất cập, để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Chú trọng tăng 
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cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý tài chính, chi tiêu, mua sắm sử dụng tài sản 

công và việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; qua đó nâng 
cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công, góp phần tích cực trong việc 

phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Việc công khai các văn bản chỉ đạo, điều hành, các thủ tục hành chính 

được đăng tải thường xuyên trên trang thông tin điện tử của huyện; niêm yết tại 
bộ phận một cửa của huyện; trụ sở UBND cấp xã và thông qua các cuộc họp, gắn 

với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó tạo điều kiện cho tổ chức, cá 
nhân tiếp cận thông tin được kịp thời, tạo thuận lợi trong việc giao dịch hành 

chính cũng như giám sát kết quả tổ chức thực hiện; định kỳ, đột xuất kiểm tra, 
giám sát việc công khai, minh bạch theo quy định, gắn với trách nhiệm của người 

đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Huyện đã ban hành quy định 
thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp từ đó nâng cao ý thức, tác phong, 

kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Kết quả năm 2021: UBND huyện đã thực hiện công khai 100% các TTHC 
cấp huyện và cấp xã tại bộ phận một cửa với tổng số (446 TTHC) gồm: 

- Cấp huyện: Tổng số TTHC được công bố theo danh mục TTHC, được 
chuẩn hóa và niêm yết tại bộ phận một cửa UBND huyện, là: 303 TTHC; Số 

TTHC công khai trên cổng thông tin của huyện là 303 thủ tục, đạt 100%. 

- Cấp xã: Tổng số TTHC đã công bố theo danh mục TTHC đã được chuẩn 

hóa thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, được niêm yết, công khai tại nơi tiếp 
nhận và giải quyết TTHC là: 143 TTHC, đạt 100%; Số TTHC công khai trên 

cổng thông tin của huyện 143 TTHC đạt 100%.  

3. Công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của 

công dân 

Công tác tiếp dân luôn được lãnh đạo UBND huyện quan tâm như: Bố trí 

phòng tiếp công dân đặt tại trụ sở Thanh tra huyện, tại phòng tiếp công dân có công 
khai nội quy tiếp dân, trình tự giải quyết khiếu nại, quy định quyền và nghĩa vụ của 
người khiếu nại, trách nhiệm của công chức khi tham gia tiếp công dân; Thành lập 

Ban tiếp công dân để thực hiện tiếp công dân theo định kỳ hàng ngày; Công tác tiếp 
dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện được quy định công khai và tổ chức tiếp 02 

ngày trong tháng (ngày 10 và 25 hàng tháng) theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật 
Tố cáo năm 2011. Kết quả cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2021: 

* Kết quả công tác tiếp dân: 

Tổng số lượt tiếp: 93 lượt/112 người/90 việc (giảm 5 lượt/48 người/4 việc 

so với cùng kỳ). Trong đó:  Tiếp lần đầu 75 lượt, tiếp nhiều lần 18 lượt; số đoàn 

đông người được tiếp: 01 đoàn (04 người. 

- Tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện tiếp: 67 lượt/82 người/64 việc. 

- Tại UBND các xã, thị trấn tiếp: 30 lượt/30 người/30 việc. 

* Kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

 Tổng số đơn (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) phải giải quyết trong 

kỳ: 139 đơn/129 việc (khiếu nại 6 đơn, tố cáo 8 đơn, phản ánh kiến nghị 125 

đơn/115 việc), bao gồm: Đơn tiếp nhận từ năm trước trước chưa giải quyết xong 
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chuyển sang chuyển sang 28 đơn/26 việc (khiếu nại 1 đơn, tố cáo 2 đơn, phản ánh 

kiến nghị 25 đơn/23 việc); đơn tiếp nhận trong kỳ 111 đơn/103 việc (khiếu nại 5 đơn, 

tố cáo 6 đơn, phản ánh kiến nghị 100 đơn/92 việc), 

- Kết quả giải quyết khiếu nại: 

Tổng số đơn phải giải quyết: 6 đơn/6 việc, đã giải quyết 6 đơn/6 việc, đạt tỷ lệ 

100%. 

- Kết quả giải quyết tố cáo  

Tổng số đơn phải giải quyết: 4 đơn/4 việc, đã giải quyết 4 đơn/4 việc, đạt 

tỷ lệ 100%. 

4. Thực hiện Dân vận gắn với công tác cải cách hành chính 

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 

Nhà nước trên địa bàn huyện. Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 

động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính 

theo quy định; Chỉ đạo Bộ phận “Một cửa liên thông” UBND huyện và UBND Thị 
trấn Phố Ràng, nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng theo Quyết định số 32/2015/QĐ-

UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai. Đồng thời, quản lý, sử dụng có hiệu 
quả Hệ thống đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân. Năm 2021, tổng số hồ sơ 

tiếp nhận tại bộ phận  “Một cửa của cấp huyện, cấp xã (tính từ ngày 10/12/2020 đến 
ngày 10/12/2021) 29.297 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết 29.143 hồ sơ, đang giải quyết 
154 hồ sơ, hồ sơ quá hạn: 0 hồ sơ. Cụ thể: 

- Cấp huyện: Tiếp nhận 3.908 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết là 3.771 hồ sơ, 

đang giải quyết 137 hồ sơ. 

- Cấp xã: Tiếp nhận 25.389 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết là 25.372 hồ sơ, 
đang giải quyết 17 hồ sơ. 

5. Kết quả thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, 
tác phong làm việc, quy tắc ứng xử 

 Hàng năm, UBND huyện đều ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị 
thực hiện. 

Việc giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức luôn có thái độ lịch 

sự, tôn trọng; Ngôn ngữ giao tiếp rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, to tiếng, luôn 
nhã nhặn, lắng nghe ý kiến và giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể các quy định 

liên quan đến công việc; Cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ 
đều trang phục gọn gàng, đeo thẻ theo quy định. 

Việc bài trí công sở, khuôn viên đảm bảo đơn giản, trang trọng, đúng quy định. 
Việc treo Quốc huy, quốc kỳ thực hiện nghiêm chỉnh, đảm bảo trang trọng, đúng 

tiêu chuẩn.  

 

6. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận; Công tác 

phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  
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UBND huyện cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra công tác dân vận, cụ 

thể như: trong việc thực hiện phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý sử 
dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị; Công tác quản lý và sử dụng kinh phí của các 

đơn vị đều được báo cáo công khai tài chính định kỳ hàng quý cho công chức, 
viên chức toàn đơn vị được biết về kết quả chi tiêu nội bộ; việc quản lý sử dụng 

tài sản cơ quan thường xuyên kiểm tra và thực hiện theo quy chế quản lý tài sản 
công tại đơn vị; Thường xuyên giáo dục ý thức bảo vệ tài sản công đối với công 

chức, viên chức và người lao động, quy định trách nhiệm cá nhân sử dụng tài sản 
khi để hư hỏng, thất thoát 

* Về công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: 

Theo chức năng, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây 
dựng Quy chế làm việc và Quy chế phối hợp trong công tác với MTTQ và các tổ 

chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức các đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, 

viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn 

thể, quần chúng các cấp đã chủ động tham gia phối hợp với chính quyền tổ chức 
tốt các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trong vấn đề dân sinh và 
công tác quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đẩy 

mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi, phối hợp xây dựng chương 
trình mục tiêu, liên kết lực lượng, tạo mô hình vận động nhân dân phù hợp với 

nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay; hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển 
kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương  nhất là chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Cấp ủy và chính quyền các cấp có sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, đã đề ra 

những chủ trương, giải pháp đúng đắn nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp 
pháp cho nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mới nảy sinh trong 

nhân dân;Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức 
đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trình độ dân trí của 
nhân dân ngày càng được nâng cao đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực 
hiện quyền làm chủ của mình. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế: 

Việc triển khai học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách có liên 
quan đến công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị còn 

chậm; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết ở một 
số nơi làm chưa thực sự tốt, còn biểu hiện làm lướt hoặc làm ghép với các nội 

dung khác dẫn đến tính hiệu quả chưa cao. 
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Một số cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước còn có những 

biểu hiện vi phạm, tinh thần trách nhiệm trong công việc chưa thật sự cao do vậy 
vẫn còn tình trạng cán bộ đảng viên trong cơ quan đơn vị bị nhắc nhở, phê bình. 

Sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong hệ 

thống chính trị có đôi lúc chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ, việc duy trì công tác tiếp 
dân theo quy định tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương đôi khi chưa thường 

xuyên; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của chính quyền cấp trên và 
cấp dưới về nội dung công tác này đôi khi còn chậm, chưa kịp thời và thực hiện 

thiếu nghiêm túc. 

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế: 

Nhận thức về mục đích, yêu cầu và các giải pháp về công tác dân vận của 

một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ và sâu sắc. Công tác tuyên truyền, giáo dục, 
quán triệt và biện pháp tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa thường xuyên và sâu 

rộng, nên một số cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, 
vai trò và trách nhiệm về công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị mình. 

Công tác cải cách hành chính tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu, song 
chưa thật sự đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức, công dân. 

IV. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

1.  Chính quyền các cấp cần đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tiếp tục 
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính 

rườm rà gây phiền hà cho nhân dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở theo hướng 
ngày càng sát dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân với phương châm “nghe dân 

nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tạo điều kiện để nhân dân tham gia hoạt động 
kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, 

tránh để tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. 

2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là ở cơ sở 

nhằm phát huy, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Các cơ 
quan, đơn vị phải gắn công tác dân vận với thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng tổ 

chức, từng mặt công tác; gắn công tác dân vận với việc triển khai thực hiện các chương 
trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính. 

3. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện về công tác dân vận, 
thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và đưa nội dung này 
vào tiêu chí để xét tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và thi 

đua hằng năm. 

4. Tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn các âm mưu bạo 
loạn của các thế lực thù địch, các vụ việc tiêu cực, các tệ nạn xã hội làm mất lòng 

tin của nhân dân, đồng thời phát động nhân dân tổ chức thực hiện tốt chương 
trình hành động chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao phẩm 

chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử 
lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm. 
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5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và giám sát của các cơ quan dân cử, của 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đối với việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xem đây là một nội dung 

quan trọng trong chương trình hoạt động của cơ quan, tổ chức mình. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 

2021 của UBND huyện Bảo Yên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 
- Ban dân vận Huyện ủy; 
- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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