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A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN 

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm 2021 

đã bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình công tác của Huyện uỷ, HĐND 

huyện; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ 

đã đặt ra trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND huyện; tổ 

chức các phiên họp thường kỳ và các cuộc họp chuyên đề đảm bảo theo quy chế 

hoạt động của UBND huyện; Lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn 

thuộc huyện tham gia các đoàn công tác của Thường trực Huyện uỷ kiểm tra thực 

tế, nắm bắt tình hình cơ sở để chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ, kế hoạch. Nổi bật trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND 

huyện 6 tháng đầu năm là: 

- UBND huyện đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021 sớm, ngay trong tháng 12/2020. Đồng thời, ban 

hành Chương trình công tác năm 2021 từ đầu năm với 19 nhiêm vụ chung chỉ đạo 

xuyên suốt cả năm, 58 nhiệm vụ cụ thể theo từng quý. Tại các phiên họp hằng 

tháng UBND huyện đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá và đề ra các nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện các nhiệm vụ công việc còn lại trong tháng, quý. Kịp thời nắm bắt 

cơ sở để chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở 

tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

- Tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021; triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND huyện tại các kỳ 

họp thứ mười chín, thứ hai mươi, thứ hai mươi mốt và thứ hai mươi hai; xây dựng 

và phê duyệt kế hoạch năm 2021 thực hiện các Chương trình, Đề án trọng tâm của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo các 

ngành, các cấp tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ 

năm 2021; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng, Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2021, tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2020 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2021. 
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- Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

đảm bảo ”mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, xã 

hội; tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo khung thời vụ, năng suất, diện tích 

gieo trồng; triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế 

hoạch; tích cực phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng. Đẩy mạnh trồng rừng và 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thường xuyên cảnh bảo và triển 

khai các biện pháp phòng, chống ứng phó với thiên tai. 

- Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt 

bằng của các dự án công trình, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm của 

huyện, công trình có sử dụng vốn vay quỹ phát triển đất Lào Cai; đôn đốc tiến độ 

thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư chuyển tiếp thực hiện trong năm 

2021; chủ động làm việc với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, các nhà đầu tư để tháo 

gỡ khó khăn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây 

dựng cơ bản. 

- Triển khai, đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ các khoản chi theo dự toán 

đã được giao từ đầu năm. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi 

trường, đặc biệt là việc chấp hành bảo vệ môi trường của các cơ sở chế biến nông 

sản, các điểm khai thác cát, sỏi trên địa bàn; tập trung giải quyết đơn thư, xử lý các 

vụ việc kéo dài, nổi cộm không để tạo thành điểm nóng, bức xúc trong dư luận. 

- Chỉ đạo thường xuyên các cấp, các ngành, địa phương nắm chắc tình hình, 

quản lý tốt địa bàn, cơ sở và chủ động tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, 

trật tự, bảo đảm đời sống yên bình cho nhân dân, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt 

đối cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; 

đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi 

số; phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong táng 6 và 6 tháng đầu 

năm 2021 đạt được những kết quả cụ thể như sau: 

I. Kinh tế 

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp và phát triển nông thôn 

1.1. Trồng trọt:  
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* Sản xuất vụ Đông 2020: Tổng diện tích thực hiện: 1.701/1.640 ha, đạt 

103,7% KH1. Giá trị bình quân thu nhập 85,5 triệu đồng/ha.  

* Sản xuất vụ Xuân năm 2021 

Tổng sản lượng lương thực ước đạt 23.144 tấn, đạt 51,76% KH năm 2021 

tỉnh, huyện giao (giảm 2,33% so với cùng kỳ tương đương giảm 553 tấn); Diện 

tích cây trồng được triển khai đảm bảo khung thời vụ, năng suất và sản lượng theo 

kế hoạch.  

- Cây lúa Xuân: Diện tích thực hiện 2.610/2600 ha, đạt 100,3% KH (giảm 

1,62% so với CK); hiện nay đã thu hoạch 100% DT gieo trồng; năng suất (ước đạt) 

62,15 tạ/ha. 

- Cây ngô Xuân: Diện tích thực hiện 1.581/1.600 ha, đạt 98,8% KH (giảm 

5,1% so với CK); diện tích cho thu hoạch dự kiến 1.530 ha/1581ha2; hiện nay đã 

thu hoạch 1.361 ha đạt 88,9% DT, năng suất ước đạt 45,05 tạ/ha.  

* Sản xuất vụ Mùa 2021:  

- Cây lúa: Tiến độ làm đất: 2.000/3.000 ha đạt 66,7%KH; Ngâm ủ, gieo mạ: 

53.304 kg, Giống chủ yếu: Thiên ưu 8, nếp VL20, Nhị ưu 838, BC15, VNR 20, 

TBR225, Séng cù, ĐQ11, Bắc thơm… và giống địa phương.  

- Cây ngô: Tiến độ làm đất: 105ha/1.400ha đạt 7,5% KH. 

* Tình hình sâu bệnh hại 

- Cây lúa: xuất hiện diện tích bị nhiễm một số sâu bệnh hại như: Mọt nước 

nhiễm nhẹ 1 ha; Ốc bươu vàng nhiễm nhẹ 12 ha; Rầy lưng trắng nhiễm 85 ha; 

Ruồi đục nõn nhiễm nhẹ 25 ha; Sâu đục thân nhiễm nhẹ 4 ha; Bệnh vàng lá nghẹt 

rễ nhiễm nhẹ 12 ha. Bệnh đạo ôn lá nhiễm 7,2 ha; Bệnh khô vằn nhiễm nhẹ 2 ha; 

Bọ xít dài nhiễm nhẹ 21 ha; Bệnh bạc lá - ĐSVK nhiễm nhẹ 5,5 ha; Bệnh vàng lá 

sinh lí nhiễm 17,5 ha. Phân bố tại các xã, thị trấn. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm 25 ha (nhiễm nhẹ 22 ha, 

TB 3 ha), phân bố tại xã Việt Tiến, Bảo Hà, Kim Sơn, Nghĩa Đô, Minh Tân. 

- Cây khoai môn: Bệnh sương mai nhiễm 2 ha, trong đó (nhiễm nhẹ 1,5 

ha,TB 0,5 ha). Phân bố tại xã Lương Sơn. 

- Cây dâu tằm: Sâu cuốn lá hại dâu nhiễm nhẹ 3 ha; Câu cấu hại dâu tằm 

nhiễm nhẹ 5 ha; Bệnh gỉ sắt nhiễm nhẹ nhẹ 5 ha. Phân bố tại xã Nghĩa Đô, Cam 

Cọn. 

- Cây ớt:  Bệnh thán thư hại quả nhiễm nhẹ  2,6 ha. Phân bố tại thôn xã Tân 

Tiến. 

                                           
1. Rau đậu các loại: 971/959 ha; Ngô lấy hạt (gồm ngô tẻ thương phẩm và ngô nếp lấy bắp tươi): 224/157 

ha; Ngô nếp thu hoạch bắp tươi: 47 ha; Khoai lang: 112/112 ha; Khoai tây: 43/61 ha; Cây ngô sinh khối, ngô dày 

làm thức ăn chăn nuôi: 172/172 ha; Cây trồng khác: 179/179 ha. 
2 Giảm 51ha so với diện tích gieo trồng nguyên nhân do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài gây hạn đối với 

cây ngô. 
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- Cây lâm nghiệp:  

+ Cây quế: Sâu đo hại lá quế diện tích nhiễm 143,5 ha (trong đó nhẹ 74,5 ha, 

trung bình 36 ha, nặng 33 ha); Bọ xít nâu sẫm nhiễm 25 ha, trong đó (19 ha nhẹ, 6 

ha TB); Bọ cánh cứng nhiễm nhẹ 1 ha. Phân bố tại xã Bảo Hà, Kim Sơn ,Xuân 

Hòa,Vĩnh Yên, Lương Sơn, Tân Tiến Phúc Khánh, Cam Cọn. 

+ Cây mỡ: Sâu ong ăn lá mỡ nhiễm 13 ha (5 ha nhẹ, 4 ha TB, 4 ha nặng)  

+ Cây trẩu: Rệp mềm hại trẩu nhiễm 20 ha (7 ha nhẹ, 10 ha TB, 3 ha nặng. 

Phân bố tại xã Minh Tân. 

* Các cây trồng chủ lực: 

- Cây chè: Tổng diện tích chè tập trung 756 ha; hướng dẫn Nhân dân chăm 

sóc diện tích chè kiến thiết cơ bản và chè kinh doanh đảm bảo độ ẩm; thu mua chè 

búp tươi được 2.975/4.628 tấn đạt 64% KH, tăng 174,45% so với cùng kỳ năm 

trước (Công ty TNHH Chè Đại Hưng 2.442 tấn, Nhân dân thu mua 533 tấn). 

- Cây hồng không hạt: Tổng diện tích 327,5 ha (tăng 92,5 so với CK năm 

trước) tại các xã Bảo Hà, Minh Tân, Kim Sơn, Cam Cọn, (giảm 12,5 ha so với 3 

tháng đầu năm 2021 do nắng nóng cây bị héo, chết tại xã Kim Sơn). Hiện cây đang 

sinh trưởng phát triển tốt, Nhân dân tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. 

+ Cây quế: Lũy kế trồng mới 6 tháng đầu năm 2021: 829,79  ha, tổng diện 

tích quế trên địa bàn: 22.028,79 ha3 (tăng 750,79ha so với CK năm trước).  

+ Cây dâu tằm: Tổng diện tích 290 ha (tăng 50ha so với cùng kỳ năm trước), 

trong đó diện tích thu hoạch lá để nuôi tằm lấy kén 240 ha. Tiếp tục hướng dẫn 

nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. Chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai cho Nhân dân đăng ký diện tích 

trồng năm 2021 (ước hết năm 2021 diện tích đạt trên 350ha).  

+ Cây sả: Tổng diện tích 210 ha, hiện cây sinh trưởng, phát triển bình 

thường. Nhân dân tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại. 

+ Cây chanh leo: Tổng diện tích 32,57 ha (giảm 27,43 ha so với năm 20204). 

Nguyên nhân: do ảnh hưởng của các đợt mưa bão năm 2020 làm sập giàn một số 

diện tích chanh leo dẫn đến cây chanh leo bị bệnh, Nhân dân đã chủ động phun 

thuốc phòng trừ, tuy nhiên hiệu quả không cao khiến cây chanh leo chết. Bên cạnh 

đó, một số diện tích do việc chăm sóc không đảm bảo kỹ thuật, năng suất thấp, 

hiệu quả kinh tế không cao nên người dân đã chặt cây chanh leo trồng quế, ngô, 

sắn. Tiếp tục hướng dẫn nhân dân chăm sóc, tỉa cành và phòng trừ sâu bệnh hại cây 

trồng phần diện tích còn lại.  

1.2. Chăn nuôi:  

- Tình hình dịch bệnh: Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các 

ngành, UBND các xã, thị trấn quyết liệt triển khai các giải pháp cấp bách phòng, 

                                           
3. Trong đó, diện tích thu hoạch cành và lá 9.805,5 ha, thu hoạch vỏ: 8.650 ha, diện tích quế từ 1 - 

3 tuổi: 2.744,5 ha. Giá thu mua cành lá: 2.000 đồng/kg, Vỏ quế khô: 55.000 đồng/kg). 
4 Thượng Hà giảm 9 ha; Phúc Khánh  giảm 4,8 ha; Điện Quan  giảm 13,7 ha. 
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chống, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Trung ương và của 

tỉnh; đồng thời tăng cường các biện pháp, giải pháp phòng chống các dịch bệnh 

khác trên đàn vật nuôi. Tuy nhiên, bệnh DTLCP vẫn xảy ra, luỹ kế từ ngày 16/4 đến  

11/6/2021 đã thực hiện tiêu hủy lũy kế: 125 con/ 5.184 kg/ 20 hộ/ 13 thôn /4 xã, thị trấn 

(Bảo Hà, Việt Tiến, Xuân Thượng, Phố Ràng). Trong đó, 18 con lợn nái/2.355 kg, 

107 con lợn thịt, choai, con/ 2.829 kg. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp 

và PTNT, Trung tâm DVNN huyện cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với 

UBND các xã hướng dẫn Nhân dân vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất tiêu độc, 

khử trùng cho các thôn, bản tại các xã trên. 

Đến nay, có 3 xã (Xuân Thượng, Việt Tiến, Bảo Hà) đã khống chế được dịch, 

không phát sinh các ổ dịch mới và công bố hết dịch trên địa bàn 3 xã trên.  

Phát hiện 01 trường hợp (trên bò) mắc bệnh viêm da nổi cục (theo Phiếu trả lời 

kết quả số 3540/CĐ-XN ngày 26/4/2021 của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung 

ương). Đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều trị, tuyên truyền, vận động nhân dân 

tiêm vác xin phòng ngừa bệnh lây lan rộng trên địa bàn. Kết quả tiêm phòng vắc xin 

viêm da nổi cục cho trâu, bò: 829 liều (trong đó, xã Điện Quan: 200 liều; xã Bảo Hà 

342 liều; xã Minh Tân 175 liều; xã Kim Sơn 97 liều; xã Cam Cọn 15 liều).  

- Về phát triển các vật nuôi chủ lực 

Sản lượng thịt hơi chủ yếu 6 tháng đầu năm đạt 2.458,5/7.302 tấn, đạt 35,1% 

KH huyện giao và 33,7% KH tỉnh giao. Các chỉ tiêu chăn nuôi cụ thể: 

+ Đàn trâu: Duy trì, phát triển đàn trâu và xây dựng thương hiệu Trâu Bảo 

Yên. Tổng đàn 13.800 (giảm 5.200 con so với CK). Hiện nay, các hộ dân chủ yếu 

chăn nuôi theo hướng nuôi trâu thương phẩm, xuất bán). 

+ Gà đồi: Đạt trên 740.000 con (tăng 130.000 con so với CK), 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.  

+ 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. 

- Kết quả thực hiện tiêm phòng kỳ I trên đàn vật nuôi: luỹ kế 52.407 liều vắc 

xin. Trong đó:  

+ LMLM trâu bò: 8.057 liều 

+ Tụ huyết trùng trâu bò: 8.057 liều 

+ Dịch tả lợn: 6.396 liều 

+ Tụ huyết trùng lợn: 6.396 liều 

+ Cúm gia cầm: 16.400 liều 

+ Dại chó: 7.101 liều 

- Thủy sản: Phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra, lũy kế từ đầu năm 

đến nay Nhân dân đã thả khoảng 5 triệu con giống chủ yếu: cá trắm cỏ, cá trôi, cá 
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chép lai, cá rô đơn tính... Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản (ao, hồ) 445/445ha, 

đạt 100%KH giao và bằng so CK năm trước; 6 tháng đầu năm, sản lượng thuỷ sản 

ước đạt 900/1.830 tấn (tăng 15,4% so với CK 2020), đạt 49,2% KH giao. 

 1.3. Lâm nghiệp: Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, khai 

thác lâm sản, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn được thực hiện tốt, không 

để xảy ra cháy rừng; 6 tháng đầu năm, kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ xử lý 08 vụ 

vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước 55.000.000 đồng; tỷ lệ che 

phủ rừng đạt 60,5%, đạt 99,2 % KH giao. Trồng rừng, lũy kế đạt : 1.068,79/2.000 

ha, đạt 53,4% KH tỉnh, huyện giao, trong đó, trồng rừng sản xuất 883,79 ha/1.600 

ha; trồng lại rừng 174,6/400 ha; trồng rừng phòng hộ thay thế chuyển đổi mục đích 

sử dụng 10/100 ha).  

Khai thác, tiêu thụ gỗ rừng trồng tập trung trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 

8.271,108 m3 (trong đó, tổ chức 521,325 m3; hộ gia đình 7.749,783 m3). Hiện tại 

các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, 

phòng trừ sâu bệnh, nâng cao ý thức bảo vệ, phòng, chống cháy rừng.  

1.4. Phát triển nông thôn 

Trong 6 tháng đầu năm, Các địa phương tập trung ra quân thực hiện Chương 

trình xây dựng NTM năm 2021 với các hoạt động thiết thực như: Ra quân làm 

đường GTNT, dọn vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm,... Kết quả: 

6 tháng đầu năm đổ mới đường BTXM lũy kế 1 km; làm mới nhà tiêu hợp vệ sinh 

lũy kế 404; làm mới chuồng trại hợp vệ sinh lũy kế 34 chuồng; xóa nhà tạm dột nát 

lũy kế: 7 nhà. Số tiêu chí NTM bình quân trên xã đạt 14,94 tiêu chí (tăng 8,7% so 

với CK), đạt 97% KH huyện giao. 

Tỷ lệ giảm nghèo 6 tháng đầu năm ước giảm 1,8%; tỷ lệ dân cư nông thôn 

được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%, đạt 100% so KH; toàn huyện có 16 xã, 

trong đó số xã đạt 19 tiêu chí và đã có quyết định công nhận đạt chuẩn là 7/16 xã, 

số xã đạt chuẩn từ 15-18 tiêu chí là 1/16 xã, số xã đạt chuẩn từ 10-14 tiêu chí là 

8/16 xã. 

1.5. Sắp xếp dân cư, phòng chống thiên tai, TKCN: 6 tháng đầu năm, trên 

địa bàn huyện Bảo Yên bị ảnh hưởng của 02 đợi mưa dông (đêm ngày 16/4, rạng 

sáng 17/4/2021; đêm 12/5, rạng sáng ngày 13/5/2021); 01 vụ sạt lở đất (ngày 

116/); nắng nóng kéo dài từ tháng 5 đến đầu tháng 6, gây ảnh hưởng, thiệt hại đến 

tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân. Cụ thể, thiệt hại về người: 01 

người5; thiệt hại về công trình cơ sở hạ tầng, tài sản, hoa màu và đời sống của 

Nhân dân, ước tổng thiệt hại gần trên 3,2 tỷ đồng6. Ngay sau khi nhận được thông 

tin, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thành 

viên BCH PCTT và TKCN huyện đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo các xã Vĩnh 

                                           
5 Tại bản Bông 3, xã Bảo Hà: bà Đặng Thị Mùi, sinh năm 1982, dân tộc Dao bị chết do sạt lở taluy dương 

phía sau nhà vào trưa ngày 11/6/2021. 
6 Thiệt hại về nhà cửa: 18 nhà bị tốc mái, ước thiệt hại gần 38 triệu đồng; Thiệt hại về sản xuất NLN: 

29,7ha, ước giá trị thiệt hại trên 1 tỷ đồng; Thiệt hại công trình cơ sở hạ tầng, tổng số công trình bị ảnh hưởng, thiệt 

hại 13 công trình, ước kinh phí thiệt hại gần 2 tỷ đồng. 
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Yên, Nghĩa Đô, Tân Tiến triển khai khắc phục hậu quả để đảm bảo kế hoạch sản 

xuất, ổn định cuộc sống. 

Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục 

tuyên truyền, vận động các hộ nằm trong vùng nguy hiểm khẩn trương di dời đến 

nơi an toàn nhằm đảm an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa lũ năm 2021. 

 2. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, CN-TTCN 

2.1. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 6 tháng đầu năm, Giá trị 

sản xuất tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 82/160 tỷ 

đồng, bằng 51,25% KH huyện giao và bằng 55,78% Kh tỉnh giao (tăng 27,13 so 

với CK). 

2.2. Xây dựng cơ bản: Tập trung đôn đốc đơn vị thi công tập trung nhân lực, 

máy móc công trình, vật liệu triển khai công tác thi công xây dựng các công trình 

trên địa bàn; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khởi công mới, thanh toán giải ngân các 

nguồn vốn đã giao trong kế hoạch vốn năm 2021.  

- Về tiến độ giải ngân: 2/7/2021 đã thực hiện được: 194.720/300.376 bằng 

65% so với KH, trong đó: Đối với vốn kéo dài đã giải ngân 167/2.628 triệu đồng 

bằng 6% so với KH; kế hoạch vốn giao năm 2021 đã thực hiện được 

194.553/297.748 triệu đồng bằng 65% KH vốn giao. 

3. Thương mại - dịch vụ  

3.1. Hoạt động thương mại: Giá cả các mặt hàng ổn định, các mặt hàng thiết 

yếu đáp ứng nhu cầu của nhân dân; không có tình trạng găm hàng, gây khan hiếm 

hàng xảy ra trên địa bàn. 

Công tác quản lý thị trường: Để bình ổn giá cả thị trường trong thời gian 

phòng, chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra, 

kiểm soát các hoạt động kinh doanh của các cửa hàng dược, vật tư y tế trên địa bàn 

(đối với các mặt hàng khẩu trang y tế, nhiệt kế, dung dịch nước rửa tay, gel rửa tay 

kháng khuẩn,...), các nhu yếu phẩm khác để tránh tình trạng găm hàng, tăng giá đột 

biến,...; kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP, hàng giả, 

hàng nhái, hàng nhập lậu,... Tính tới hết 25/6/2021, lực lượng QLTT đã tiến hành 

kiểm tra 64 lượt, phát hiện và xử lý 33 vụ (tăng 8 vụ so với CK năm trước); 

128.131.197 đồng, trong đó: 

 + Giá trị xử phạt vi phạm hành chính: 89.785.097 đồng. 

 + Giá trị hàng hóa vi phạm: 38.346.100 đồng). 

3.2. Du lịch: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong dịp đầu 

xuân Tân Sửu 2021 ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, 

thể thao, lễ hội trên địa bàn. Tuy nhiên, du lịch trên địa bàn huyện vẫn có dấu hiệu 

phục hồi, ước lượng khách du lịch đến với Bảo Yên trong 6 tháng đầu năm 2021 

khoảng 282.000 lượt (tăng 267.000 lượt so với cùng kỳ năm 2020), doanh thu từ 

du lịch khoảng 168 tỷ đồng. 

4. Công tác tài chính, tín dụng, ngân hàng 
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4.1. Về thu - chi ngân sách 

- Tính tới hết 02/7/2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 

45.397/119.055 triệu đồng, đạt 39,8% DT tỉnh giao và bằng 38,1% DT huyện giao, 

(trong đó: thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 17.907 triệu đồng; thu tiền sử dụng 

đất đạt 13.958 triệu đồng; Lệ phí trước bạ 4051 triệu đồng; Phí, lệ phí 1.181 triệu 

đồng; thuế thu nhập cá nhân 1.466 triệu đồng; tiền thu cấp quyền khai thác khoáng 

sản 1.935 triệu đồng; thu khác ngân sách 1.475 triệu đồng...).  

Tổng chi ngân sách huyện, xã: 294.112/607.175 triệu đồng, đạt 48,44% DT 

giao. 

4.2. Tín dụng - ngân hàng: Hệ thống ngân hàng trên địa bàn huyện hoạt 

động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu về vốn, tín dụng của các tổ chức và cá nhân. 

- Nguồn vốn huy động tại Ngân hàng NN&PTNT đạt 1.158.018 triệu đồng, 

tăng 88.020 triệu đồng so với đầu năm, đạt 103% KH quý II/ 2021. Tổng dư nợ 

đến 31/5/2021 đạt: 1.021.439 triệu đồng, giảm 9,6 triệu đồng so với đầu năm, đạt 

97,6% KH quý II/2021.  

- Tại Ngân hàng CSXH huyện, tổng dư nợ tín dụng đạt 475.793/446.907 

triệu đồng, tăng 16.038 triệu đồng so với 31/12/2020, đạt 106,4% KH, trong đó: 

Doanh số thu nợ trong tháng: 12.411 triệu đồng; doanh số cho vay: 15.598 triệu 

đồng. 

II. Văn hóa - xã hội 

1. Giáo dục 

Ngành giáo dục, các địa phương và các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã làm 

tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh trường, lớp học, phòng chống dịch 

bệnh Covid-19. Năm học 2020-2021 toàn ngành có tổng số 72 trường học, trong 

đó: 24 trường MN (01 trường MN tư thục), 23 trường tiểu học, 07 trường 

TH&THCS, 18 trường THCS với tổng số 830 nhóm, lớp (giảm 02 nhóm, lớp), 

21.393 học sinh (giảm 44 học sinh so với năm học trước). 

 Các cơ sở giáo dục tổ chức dạy và học đảm bảo thời gian, nội dung chương 

trình theo quy định; tập trung hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác 

phân luồng học sinh, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Kết quả : Tỷ lệ học sinh đi 

học chuyên cần bình quân đạt 98,5%; tỷ lệ tuyển sinh 6 tuổi vào lớp 1, trẻ 6-10 

tuổi ra lớp đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ 2 tuổi ra lớp đạt 26% (tăng 0,8% so với 

năm học trước). Trẻ 3-5 tuổi đạt 96%, 5 tuổi đạt 100%. Tỷ lệ huy động học sinh 

hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%. Tỷ lệ huy động học sinh 11-

14 tuổi ra lớp đạt 99,7%.  

Tiếp tục duy trì vững chắc và nâng cao mức độ đạt chuẩn PCGD các cấp, cụ 

thể: Có 17/17 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ 5 tuổi và PCGD tiểu 

học đúng độ tuổi mức độ 3; 11/17 xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, 06/17 xã, 

thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. 

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã nhận được sự quan 
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tâm, ủng hộ, vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn 

thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Tính đến tháng 5/2021 

toàn huyện có 46/75 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 61,3%, trong đó: 

Cấp MN 13 trường, cấp TH 17 trường, cấp THCS 13 trường, cấp THPT 03 trường. 

Toàn ngành có 1747 biên chế, trong đó: 175 CBQL, 1418 giáo viên, 146 

nhân viên, Phòng GD&ĐT 08 công chức. Tỷ lệ giáo viên/lớp đối với cấp học mầm 

non là 1,83, cấp tiểu học là 1,48 (2 buổi/ngày), cấp THCS là 1,89. Phối hợp với các 

địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đảng, nâng tổng số đảng viên toàn ngành 

chiếm 47%. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được tăng cường về số lượng, chuẩn 

hóa về chất lượng; tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn được 

nâng lên, trong đó: Cấp Mầm non đạt 93,9%, Tiểu học đạt 54,9%, THCS đạt 

80,2% (theo Luật Giáo dục năm 2019). 

2. Hoạt động Văn hóa - TT, Truyền thanh - Truyền hình 

2.1 Công tác văn hóa, thông tin, thể thao: Hoạt động thông tin văn hóa, 

biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền cổ động 6 tháng đầu năm 2021trên địa bàn 

huyện đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện, tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới mọi tầng lớp Nhân dân; 

phản ánh các sự kiện trọng tâm đang diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội của 

huyện. Tập trung công tác tuyên truyền, cập nhật tình hình, hướng dẫn triển khai 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tập trung tuyên 

truyền, chỉnh trang đô thị chuẩn bị cho Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của huyện 

như:  “Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; 91 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021); Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 

huyện; Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021); 

Ngày Quốc tế Lao động (01/5); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10-3 Âm lịch); 

67 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021); 131năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2021); Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII , tuyên truyền bâu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thay mới 13 mặt pano lớn của huyện tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân 

Tân Sửu năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tổ chức căng treo 264 

lượt băng zôn, khẩu hiệu trên các trục đường Quốc lộ 70 và Quốc lộ 279 nơi tập 

trung đông dân cư, trang trí 800 cờ chuối trên các cầu cứng (cầu Phố Ràng, cầu 

Hạnh Phúc, cầu Lự I, cầu Lự II, cầu Mác, cầu Trắng), trang trí 6 nghìn mét cờ dây 

tại trung tâm huyện; lập trình nội dung tuyên truyền trên cổng chào điện tử tại 

trung tâm huyện và xã Bảo Hà; phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Chỉ đạo các khu dân cư vệ sinh đường làng ngõ 

xóm, khu phố và treo cờ tổ quốc nhân các dịp lễ lớn. 
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Trong 6 tháng đầu năm: công diễn chương trình văn nghệ mừng Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); chương trình văn nghệ 

mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, chương trình văn nghệ chào mừng 

Gặp mặt thông tấn báo chí đầu xuân 2021, chương trình chào mừng ngày Quốc tế 

phụ nữ 8/3... phối hợp với các xã tuyên truyền xe lưu động tuyên truyền cuộc bầu 

cử: khu vực thị trấn Phố Ràng, chợ Phiên Điện Quan, chợ phiên Nghĩa Đô, chợ cóc 

Phúc Khánh, khu vực Đền Bảo Hà, Tân Dương, Xuân Thượng, Yên Sơn, Lương 

Sơn, Bảo Hà. Kết quả, tuyên truyền lưu động được 35 buổi, chiếu bóng lưu động 

được 30 buổi. 

2.2. Công tác Truyền thanh - Truyền hình: Trong 6 tháng, đã sản xuất 210 

chương trình phát thanh bằng tiếng Việt (tăng 60 chương trình so với cùng kỳ năm 

2020, do từ ngày 07/5/2021, sản xuất thêm 02 Chương trình phát thanh phát vào 

khung giờ từ 09h - 09h 30 phút, 11h 30 phút đến 12 giờ hàng ngày). Tổ chức sản 

xuất, sử dụng 1020 tin, 280 bài, phản ánh, phóng sự. Nội dung tin, bài, phóng sự 

phản ánh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền 33 chương trình Phát thanh 

(file ghi âm sẵn do UBND tỉnh cung cấp) về Đại hội XIII của Đảng, bệnh viêm da 

nổi cục ở trâu, bò, an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, tình hình sản xuất, 

phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn. Trong 6 tháng tuyên truyền 162 chuyên 

mục, gồm: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần; pháp luật và đời sống, Đảng trong cuộc 

sống hôm nay; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

Văn hóa và Du lịch; đất và người Bảo Yên; cải cách hành chính; Quốc phòng An 

ninh; gương người tốt việc tốt... Cộng tác với Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh Lào 

Cai, Cổng thông tin điện tử huyện: 67 tin, bài phóng sự; 20 Bản tin truyền hình 

trên Cổng thông tin điện tử huyện.  

Đăng ký 06 tác phẩm trong đó 04 tác phẩm phát thanh, 02 tác phẩm truyền 

hình tham dự Giải Báo chí tỉnh Lào Cai lần thứ 12 năm 2021. Tham gia Cuộc thi 

Báo chí, bút ký văn học viết về những tấm gương sáng tạo điển hình của Lào Cai 

trong 30 năm tái lập và phát triển (01 tác phẩm), thể loại ký văn học với chủ để 

“Men theo hương quế Bảo Yên” đã gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo thời gian quy 

định. 

Hoạt động Thư viện: 6 tháng đầu năm 2021, thư viện phát ra 115 thẻ/230 

thẻ. Hiện tại, đơn vị chưa có giá sách và trụ sở thư viện cố định, một số sách cũ 

chưa cập nhật nhiều lĩnh vực nên hoạt động thư viện hoạt động chỉ đáp ứng yêu 

cầu bạn đọc. Số sách bổ sung 530 cuốn. 

2.3. Công tác Thông tin, truyền thông - xây dựng Chính quyền điện tử. 

- Việc triển khai phần mềm Hệ thống Quản lý Văn bản và Hồ sơ công việc 

và tích hợp chữ ký số: Từ ngày 01/01/2021 tới 29/6/2021, Hệ thống QLVB và 

HSCV của huyện thực hiện: Tổng số văn bản đi 4.819 văn bản, trong đó tổng số 

văn bản được tạo từ hồ sơ công việc là 4.469 văn bản, số văn bản đi được ký số là 

4.464 văn bản (đạt 93%). Tổng số văn bản đến: 9.941 văn bản, trong đó văn bản 
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đến đã chuyển thực hiện 9.892 văn bản; số văn bản lãnh đạo phê duyệt bằng phần 

mềm: 9.608 văn bản.  

- Cổng Thông tin điện tử huyện: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về 

việc hợp nhất Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) các huyện, thành phố, thị xã. Phòng 

Văn hoá và Thông tin đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Cổng TTĐT 

huyện trên cơ sở hợp nhất Cổng TTĐT của UBND huyện và Cổng TTĐT của 

huyện uỷ, theo đó Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan thường trực Ban Biên 

tập Cổng TTĐT huyện. Tiến hành cập nhật nội dung các kênh tin theo chỉ đạo của 

Thường trực Huyện uỷ, HĐND , UBND huyện. Mở mới chuyên mục “Bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Cập 

nhật Danh sách, tiểu sử Tóm tắt của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá 

XV, ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

Kịp thời cập nhật các thông tin về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 29/6/2021, Cổng 

Thông tin điện tử huyện thu hút trên 780.000 lượt truy cập. 

2.4. Công tác quản lý di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn và 

phát triển du lịch 

* Công tác quản lý xây dựng và phát triển Du lịch 

- Xây dựng kế hoạch triển khai đề án số 5 của Huyện ủy về "Phát triển du 

lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2020-2025" giai đoạn 

2021-2025 và năm 2021. 

- Xây dựng Đề cương xây dựng Đề án "Xây dựng Bảo tàng sinh thái đồng 

bào dân tộc Tày gắn với phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, huyện Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai"; xây dựng một số tiêu chí du lịch cộng đồng Nghĩa Đô đạt 

chuẩn để hoàn thiện Hồ sơ đề nghị công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh 

- Đề xuất lập hồ sơ khoa học đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể 

cấp Quốc gia năm 2021 cho một số di sản của đồng Bào dân tộc Tày Nghĩa Đô 

như: Nghi lễ Then, Ẩm thực dân tộc Tày và Nghề thủ công đan lát.  

* Công tác quản lý di tích, di sản và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

huyện 

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tiến hành lập 

hồ sơ khoa học đề nghị UBND tỉnh xếp hạng Đền Làng Lúc là Di tích lịch sử văn 

hoá cấp tỉnh. 

 - Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, khảo sát các hạng mục trùng tu 

tôn tạo một số công trình phụ trợ tại di tích Đền Bảo Hà. 

Thường xuyên chỉ đạo các BQLDT cấp xã, thị trấn tổ chức quản lý, phát huy 

giá trị di tích danh thắng trên địa bàn huyện theo đúng luật di sản. Nắm bắt tình 

hình diễn biến dịch Covid - 19 để có biện pháp phòng, chống kịp thời. 

3. Công tác nội chính, thi đua khen thưởng 
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3.1. Công tác tổ chức cán bộ 

- Công tác tổ chức cán bộ: Quyết định công nhận ban vận động thành lập câu 

lạc bộ hát Văn xã Bảo Hà; thành lập Câu lạc bộ Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô; 

thành lập câu lạc bộ hát then xã Nghĩa Đô. 

Thực hiện Phương án thí điểm đưa công chức địa chính xã về Phòng Tài 

nguyên và Môi trường. Chấm dứt hợp đồng lao động đối với 07 nhân viên trường 

học theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.  

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức; kế hoạch tuyển dụng công chức 

năm 2021 và đăng ký nhu cầu biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 gửi 

sở Nội vụ. Tuyển dụng 02 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã. 

Tổ chức tuyển dụng lại viên chức cấp huyện, công chức cấp xã (thuộc những 

trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm theo Kết luận số 

71/KL-TW của Ban Bí thư): 46 trường hợp (45 cán bộ, công chức; 01 viên chức 

cấp huyện). Đề nghị tỉnh tuyển dụng lại 01 công chức huyện (thuộc trường hợp có 

sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm theo Kết luận số 71/KL-TW của 

Ban Bí thư). 

Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

cho 181 cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã; nâng bậc lương thường xuyên và 

phụ cấp thâm niên vượt khung cho 160 CBCCVC. Thực hiện chế độ phụ cấp thâm 

niên nhà giáo 741 người; giải quyết nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH: 01 người. Tiếp 

nhận và phân công công tác đối với 02 công chức cấp xã; 01 viên chức cấp huyện 

và 03 giáo viên. 

Bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm: 08 viên chức quản lý trường học, 04 lãnh 

đạo cấp phòng; tiếp nhận vào công chức và bổ nhiệm: 01 người; bổ nhiệm lại: 01 

người. 

Quyết định trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 12 

người; nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức xã 22 người; trả trợ cấp 

mai táng phí theo Quyết định 130 đối với 02 người; trả trợ cấp lần đầu cho cán bộ 

cấp xã theo Nghị định 76 đối với 03 người; trả phụ cấp kiêm nhiệm 01 cán bộ xã; 

trả phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã cho 12 người; phụ cấp 

thâm niên quân sự 01 người; trả trợ cấp một lần theo Nghị định số 73/2009 đối với 

công an xã cho 46 người. Kỷ luật đối với 02 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo. 

- Thực hiện chính sách tinh giản biên chế: Giải quyết nghỉ hưu, thôi việc 

theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP cho cán bộ, công chức: 05 người (cấp huyện 04, 

cấp xã 01); giải quyết thôi việc theo NQ số 09/2018/NQ-HĐND của UBND tỉnh 

Lào Cai cho cán bộ, CCVC: 11 người (05 cán bộ, công chức cấp xã; 06 viên chức 

cấp huyện); giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP đối với 

01 cán bộ huyện. 

- Công tác đào tạo bồi dưỡng: Cử 633 cán bộ, công chức, viên chức đi đào 

tạo chuyên môn, bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp (Thạc sĩ: 11 cán bộ, công 
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chức; đại học: 199 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo; Bồi dưỡng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên: 406 người; Bồi dưỡng thanh tra viên chính: 01 người; 

Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu dành cho công chức địa chính - xây dựng cấp xã: 

16 người); Trung cấp LLCT - Hành chính: 50 học viên là cán bộ công chức, viên 

chức cấp huyện, cấp xã. 

- Công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính: 

Tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt và quản lý 

tốt về các mốc địa giới hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện 

không có tranh chấp về địa giới hành chính; đến nay, UBND các xã, thị trấn và 

UBND huyện đã ký xong bản đồ VN 2000 theo đúng tiến độ. 

3.2. Công tác thi đua khen thưởng 

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong các phong trào thi đua, 

cụ thể: Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, đơn vị tiên tiến 69 tập thê; Danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua cơ sở: 84 cá nhân; Danh hiệu Lao động tiên tiến: 227 cá nhân; 

tặng giấy khen cho 151 tập thể, 391 cá nhân. 

Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai tặng: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 

16 tập thể; Cờ thi đua cho 03 tập thể; Bằng khen 14 tập, 50 cá nhân; Huy hiệu vì sự 

nghiệp phát triển tỉnh Lào Cai cho 48 cá nhân. Đề nghị các bộ ngành trung ương 

tặng bằng khen: cho 01 tập thể, tặng kỷ niệm chương cho 03 cá nhân; đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ tặng kỷ niệm chương 03 cá nhân, tặng bằng khen cho 01 cá nhân. 

3.3. Công tác Văn thư lưu trữ: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn 

thư.  

3.4. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo: Xây dựng kế hoạch công tác tôn giáo 

năm 2021; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo hướng dẫn hoạt động tôn giáo 

trên địa bàn như: Việc cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa 

bàn huyện; thống kê nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện; quản lý nhà nước về công tác tôn giáo nhân 

dịp Lễ phục sinh; quản lý hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong dịp tết Dương lịch 

và tết Nguyên đán năm 2021. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo 

trên địa bàn. 

3.5. Công tác hội: Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền 

các cấp, sự tham gia của MTTQ và các ban ngành đoàn thể, các Hội đã phát huy 

được vai trò mục đích hoạt động, mở rộng cơ sở hội và tăng cường số hội viên, tổ 

chức vận động quyên góp ủng hộ để giúp đỡ các hội viên nghèo và khích lệ các 

phong trào học tập, phát triển giúp đỡ lẫn nhau làm kinh tế và làm được nhiều việc 

thiết thực có ý nghĩa. 

3.6. Công tác CCHC 

- Tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020, triển khai nhiệm 

vụ cải cách hành chính năm 2021. 
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- Xây dựng kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra công tác CCHC hành 

chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó đã thành lập 2 đoàn kiểm tra 

định kỳ để thực hiện kiểm tra công tác CCHC của 6 cơ quan, đơn vị và 6 UBND 

xã, thành lập 03 đoàn kiểm tra đột xuất công tác CCHC đối với tất cả các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã trên địa bàn toàn huyện. 

- Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và tài liệu kiểm chứng chấm 

điểm chỉ số CCHC đối với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, nhằm 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. 

4. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo  

4.1. Công tác người có công, bảo trợ xã hội 

- Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ người có công, hộ nghèo, cận 

nghèo, người hưởng chính sách bảo trợ xã hội; thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ 

cho 07 cụ là Người cao tuổi tròn 100 tuổi. Thực hiện chi trả kinh phí bảo trợ xã hội 

tháng 01 + 02 với tổng kinh phí: 3.763.781.900 đồng. Tặng quà cho các đối tượng 

BTXH, NCC, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết 

nguyên đán Tân Sửu năm 2021, cụ thể: Tổng số suất quà: 12.688 suất; tổng số tiền 

trên 3.676 triệu đồng. Trong đó, quà từ nguồn ngân sách nhà nước 4.806 suất, trị 

giá trên 1.566 triệu đồng; quà từ nguồn vận động, ủng hộ, xã hội hóa: 7.882 suất, 

trị giá: 2.109 triệu đồng. 

- Thực hiện các chế độ bảo trợ xã hội cho các đối tượng hàng tháng theo 

đúng quy định.  

4.2. Công tác trẻ em, bình đẳng giới 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quỹ BTTE năm 2021; kế hoạch vận 

động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi huyện Bảo Yên giai đoạn 2021- 2025; kế hoạch tổ chức 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2021; kế hoạch thực hiện chương trình phòng 

chống tai nạn thương tích cho trẻ em huyện giai đoạn 2021- 2030; kế hoạch thực 

hiện chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021- 2030; kế hoạch phòng 

ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em huyện giai đoạn 2021- 2030. 

- Triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em phòng chống dịch Covid -

19; tăng cường biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em; 

triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2021; triển khai vận động ủng hộ quỹ 

bảo trợ trẻ em năm 2021. 

- Tổ chức các hoạt động duy trì mô hình bảo vệ chăm sóc trẻ em tại 02 xã 

Tân Dương, Yên Sơn. Phối hợp với sở Lao động - TBXH tỉnh tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ về bảo bảo vệ chăm sóc trẻ em cho 51 đại biểu tại các xã, thị trấn trên 

địa bàn. 

4.3. Công tác lao động việc làm và an toàn vệ sinh lao động: 
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- Chỉ đạo tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, đảm bảo an toàn lao 

động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện; đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh báo cáo tình hình áp dụng mức lương tối thiểu vùng.  

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp tuyển lao động đi làm việc; tuyên 

truyền thông tin tuyển dụng trong tỉnh, ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động và đăng ký 

nhu cầu làm việc, học nghề năm 2021; tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, 

đảm bảo an toàn lao động- PCCN, phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết 

Nguyên đán 2021. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình an toàn vệ sinh lao động năm 

2021; kế hoạch tổ chức Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2021. Tuyên truyền, 

phổ biến thông tin đến người lao động về các biện pháp phòng, chống đại dịch 

Covid-19. 

- Chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt bổ sung 

51 người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm và 01 hộ kinh doanh, 

tổng kinh phí 52.000.000 đồng). 

4.4. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 

- Đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú cho 18 đối 

tượng; lập hồ sơ đề nghị Tòa án dáp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc tại cơ sở cai nghiện số 1- Lào Cai đối với 14 đối tượng. Lập kế hoạch thực 

hiện tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 

năm 2021; Kế hoạch phòng chống ma túy, mại dâm và mua bán người huyện Bảo 

Yên năm 2021. Công văn triển khai đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện 

số 1   Lào Cai. 

4.5. Công tác Xóa đói giảm nghèo 

- - Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Tổng hợp rà soát hộ 

nghèo, cận nghèo theo các tiêu chí; cấp giấy xác nhận hộ nghèo năm 2020; phê 

duyệt danh sách 2.052 hộ nghèo thu nhập được hỗ trợ tiền điện quý 1, 2 năm 2021 

với tổng kinh phí là 677.160.000 đồng. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững huyện Bảo Yên 

năm 2021. Tỷ lệ giảm nghèo 6 tháng đầu năm ước đạt 1,8 % đạt 45% KH, tăng 8% 

so với CK năm trước.  

5. Công tác Y tế - Dân số KHHGĐ  

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Tiếp tục chỉ đạo ngành y tế 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên 

truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; chỉ đạo các địa phương tiếp tục nắm 

chắc địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp trở về từ vùng dịch. Tính đến ngày 

09/6/2021: Tổng số người về từ vùng dịch, sàng lọc, F1, F2: 350 người (trong đó 

tổng số đối tượng đi từ vùng dịch về 91, đối tượng F1: 45, đối tượng F2: 193, đối 

tượng sàng lọc 20, số đối tượng được lấy mẫu lần 1 là 346, số đối tượng được lấy 

mẫu lần 2 là 132, số đối tượng được lấy mẫu lần 3 là 19, số đối tượng được lấy 

mẫu lần 4 là 4, số đối tượng được lấy mẫu lần 5 là 1, số đối tượng có kết quả xét 
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nghiệm âm tính 346, số đối tượng chưa được lấy mẫu 0, đối tượng cách ly tại cơ sở 

y tế 4, đối tượng cách ly tại nhà 281, cách ly tập trung tại quân sự tỉnh 41 (Hiện 

còn 26 đối tượng đáng cách ly ). 

Công tác khám chữa bệnh, triển khai các chương trình y tế, dân số: Xây 

dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm; Chỉ đạo các 

cơ sở y tế thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn 

huyện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác 

khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Kết quả khám, chữa bệnh trong 6 tháng đầu 

năm: Bệnh viện Đa khoa huyện đạt 32.276/49.590 lượt người bằng 65% KH, điều 

trị nội trú đạt 4.392/12.167 người đạt 36%KH. Trung tâm Y tế (trạm y tế các xã, 

thị trấn) đạt 27.519/159.118 lượt người bằng 17,2% KH (giảm 6,3% so với cùng kỳ 

năm trước). 

Công tác dân số: Số trẻ em mới sinh trong 6 tháng đầu năm: 506 trẻ (giảm 65 

trẻ so với CK năm 2020), trong đó nữ: 223 trẻ, Nam: 283 trẻ. Số cặp vợ chồng đang 

áp dụng BPTT: 11.884; tỷ lệ áp dụng BPTT: 68,1%, đạt 95,91% KH giao. 

 Công tác An toàn thực phẩm: Tổng số cơ sở được kiểm tra: 599 cơ sở, số cơ 

sở đạt: 539 tỷ lệ: 90%, số cơ sở không đạt: 60 cơ sở (tỷ lệ cơ sở không đạt 10%), 

số cơ sở vi phạm không đạt chỉ nhắc nhở không xử phạt: 50 cơ sở, số cơ sở vi 

phạm bị xử lý: 10 cơ sở. Trong đó, phạt tiền tại chỗ 09 cơ sở là: 6.000.000đ, buộc 

07 cơ sở tiêu hủy sản phẩm với tổng giá trị hàng tiêu hủy là 2.759.000 đồng. 

Tình hình ngộ độc thực phẩm: Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện 

xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm vào ngày 01/01/2021 tại bản Tổng Kim, xã Vĩnh 

Yên gồm 02 người mắc, 01 người tử vong. Nguyên nhân ngộ độc: do độc tố tự nhiên 

(sắn cao sản nướng). 

III. Công tác Tài nguyên - Môi trường 

1. Công tác quản lý đất đai 

- Trong 6 tháng, cấp giấy GCN QSD 176; diện tích: 81.896,9m2. Chuyển 

mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn: 34 hồ sơ, diện tích 

6507,9m2; chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở đô thị: 13 hồ 

sơ, diện tích 2.791,0m2. Công nhận QSD đất ở nông thôn: 29 hồ sơ, diện tích 

6.071,6 m2; đất ở đô thị: 18 hồ sơ, diện tích 1.851,9 m2; đất nông nghiệp: 06 hồ 

sơ, diện tích 7.705,5 m2. Đính chính giấy CNQSD đất: 08 trường hợp. Thu hồi 13 

giấy chứng nhận QSD đất do chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, sai diện tích, kích 

thước cạnh thửa; thu hồi 7.183,38m2 đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại 

đất. Điều chỉnh giảm diện tích giấy CNQSD đất: 02 hồ sơ. 

- Thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp làm 

nhà, công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp trong 6 tháng năm 2021: 116 

trường hợp; lũy kế thực hiện 334/7.650 trường hợp.  

2. Khoáng sản, môi trường 

Kiểm tra việc chấp hành luật pháp trong lĩnh vực khoáng sản tại xã Tân 

Dương; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc thuê đất của các 
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đơn vị trên địa bàn huyện Bảo Yên. Kiểm tra thực địa việc thực hiện đề án đóng 

cửa mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Chảy của Công ty 

CPĐTXDTM Miền Bắc. 

3. Giải phóng mặt bằng: 

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban QLDA ĐTXD, 

Trung tâm PTQĐ thẩm định, hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng các công trình 

trên địa bàn huyện; trong tuần, phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thu hồi đất xây dựng dự án: 09 công trình, với: tổng diện tích thu hồi: 

136.370,5m2; tổng số hộ bồi thường, hỗ trợ: 188 hộ, 01 tổ chức; tổng kinh phí phê 

duyệt bồi thường, hỗ trợ: 25.988.403.000 đồng. 

4. Công tác xử lý vi phạm 

Trong 6 tháng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 trường hợp vi 

phạm, trong đó: UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp, tổng số 

tiền xử phạt: 73.000.000 đồng; UBND xã Bảo Hà xử phạt vi phạm hành chính 

02trường hợp, tổng số tiền xử phạt: 7.000.000 đồng. 

IV. Công tác nội chính 

1. Quốc phòng 

Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy định; chỉ đạo lực lượng nắm chắc 

tình hình địa bàn, đặc biệt trong dịp lễ, tết năm 2021. Tổ chức Lễ giao, nhận quân 

năm 2021, đảm bảo chất lương, quân số theo chỉ tiêu giao (Tổng 123 công dân, 

trong đó: Quân sự: 110, Công an: 13). Chỉ đạo diễn tập ứng phó bão lụt và TKCN 

xã Nghĩa Đô, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Minh Tân; kết quả đều đạt loại xuất 

sắc.  

2. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

2.1. Về an ninh chính trị 

- Hoạt động liên quan đến người nước ngoài: Trong 6 tháng, có 15 người 

nước ngoài đến lưu trú trên địa bàn huyện, đã hướng dẫn Công an các xã, thị trấn 

đăng ký lưu trú theo quy định (trong đó có 02 người Hàn Quốc đến lưu trú tại xã 

Xuân Thượng không có hộ chiếu, giấy tờ nhập cảnh trong thời gian phòng, chống 

dịch Covid-19, đã bàn giao đối tượng cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an 

tỉnh quản lý theo thẩm quyền).  

- Hoạt động tôn giáo: Nhìn chung ổn định, chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp 

có liên quan.  

- Tình hình công dân đi Trung Quốc lao động làm thuê: 62 người (Xuân Hòa 

12, Tân Dương 31, Điện Quan 11, Bảo Hà 03, Minh Tân 02, Thượng Hà 02, Yên 

Sơn 01). 

+ Số công dân đi Trung Quốc lao động làm thuê: 62 người (Xuân Hòa 12, 

Tân Dương 31, Điện Quan 11, Bảo Hà 03, Minh Tân 02, Thượng Hà 02, Yên Sơn 

01). 
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+ Số công dân đi Trung Quốc lao động làm thuê quay về địa phương: 100 

người (Điện Quan 31, Bảo Hà 13, Tân Dương 9, Xuân Hòa 12, Thượng Hà 10, 

Cam Cọn 12, Vĩnh Yên 4, Yên Sơn 02, Lương Sơn 02, Kim Sơn 02, Nghĩa Đô 02, 

TT Phố Ràng 01), trước khi về địa phương đã được cách ly y tế tạp trung phòng, 

chống dịch Covid-19. xác minh 01 trường hợp ở xã Bảo Hà không được nước 

ngoài cho cư trú. 

2.2. Về trật tự, an toàn xã hội  

(1) Tội phạm về TTXH: Xảy ra 14 vụ (tăng 08 vụ so với cùng kỳ), Công an 

huyện giải quyết 12 vu, Công an tỉnh giải 02 vụ, cụ thể: 

- Trộm cắp tài sản 07 vụ (tại xã Phúc Khánh 03 vụ; Thượng Hà, Xuân Hòa, 

Bảo Hà, Kim Sơn mỗi xã 01 vụ), tài sản bị trộm cắp 01 con trâu 6 tuổi, 01 con bò 4 

tuổi trị giá khoảng 68.000.000đ; 04 điện thoại di động trị giá 8.543.000đ; 02 xe mô 

tô trị giá 26.550.000đ; 01 cuộn dây cáp điện lõi đồng dài khoảng 60m trị giá 

19.673.000đ; 01 tivi Samsung 49 inch trị giá 8.493.000đ và tiền mặt 1.454.000đ. 

Đã khởi tố 07 vụ =10 bị can.  

- Cố ý gây thương tích 01 vụ, bị thương 01 người (tại xã Kim Sơn ), đã khởi 

tố 01 vụ = 02 bị can.  

- Đánh bạc 01 vụ, 04 đối tượng, thu giữ 8.740.000đ, 49 quân bài tú lơ khơ, 

đã khởi tố 01 vụ = 04 bị can.  

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 02 vụ (tại xã Bảo Hà, Minh Tân), 01 điện thoại 

Iphonell trị giá 17.830.000đ, tiền mặt 438.000.000đ, đã khởi tố 02 vụ = 02 bị can. 

- Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 01 vụ = 01 bị can.  

- Mại dâm 01 vụ, phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh kiểm tra hành 

chính nhà nghỉ Văn Minh 1 tại xã Bảo Hà phát hiện ba đôi nam nữ đang hoạt động 

mua bán dâm. Phòng PC02 Công an tinh khởi tố 01 vụ/03 bị can, chuyển hồ sơ cho 

Cơ quan CSĐT Công an huyện điều tra theo thẩm quyền. 

- Giết người 01 vụ, chết 01 người (tại xã Thượng Hà ngày 24/3/2021). Cơ 

quan CSĐT Công an tỉnh đã đưa đối tượng về Công an tỉnh để điều tra, làm rõ. 

(2) Tội phạm về ma túy: Phát hiện, bắt giữ 05 vụ (giảm 01 vụ), 06 đối tượng, 

thu giữ 3,19g Hêrôin, 0,94g Methamphetamin, đã khởi tổ 05 vụ = 06 bị can. 

(3) Vi phạm về trật tự xã hội: 26 vụ (tăng 19 vụ), cụ thể: 

- Đánh bạc 18 vụ = 76 đối tượng, trong đó nữ 19, (xã Xuân Hòa 08 vụ; Bảo 

Hà 03; Tân Dương, Thượng Hà mỗi xã 02 vụ; Yên Sơn, Cam Cọn, Vĩnh Yên mỗi 

xã 01 vụ), thu giữ tiền mặt 21.861.000đ, 05 bộ bát đĩa, 12 quân vị bằng đóm, 14 bộ 

bài tú lơ khơ. Kết quả: Công an các xã xử lý VPHC 16 vụ/64 đối tượng = 

98.500.000đ; Công an các xã đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 02 vụ.  

- Ghi sổ để 03 vụ = 06 đối tượng (tại xã Bảo Hà), thu giữ tang vật 01 quyển 

sổ, 01 tờ giấy ghi số lô đề, 03 bút bi, 06 cáp đề, tiền mặt 5.421.000đ. Chủ tịch 

UBND huyện xử phạt VPHC 02 vụ/02 đối tượng = 30.000.000đ, Công an huyện 
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xử lý 03 đối tượng = 1.050.000đ, còn 01 vụ đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy 

định.  

- Sử dụng trái phép pháo nổ 02 vụ/02 đối tượng = 2.250.000đ (Công an xã 

Yên Sơn xử phạt VPHC 01 đối tượng = 1.500.000đ sử dụng 03 quả pháo nổ, Công 

an thị trấn Phố Ràng 01 đối tượng = 750.000d sử dụng 01 quả pháo nổ). 

- Trộm cắp tài sản 01 vụ, 01 đối tượng (ngày 24/3/2021 tại thị trấn Phố 

Ràng), đã xử phạt VPHC 01 đối tượng = 1.500.000đ.  

- Cố ý gây thương tích 01 vụ, bị thương 01 người (tại xã Xuân Hòa), xử phạt 

VPHC 03 đối tượng = 4.500.000đ. 

- Sử dụng trái phép chất ma túy 01 vụ/06 đối tượng = 28.375.000đ (trong đó 

Chủ tịch UBND huyện xử phạt VPHC 01 đối tượng = 25.000.000đ về hành vi kinh 

doanh karaoke không có giấy phép kinh doanh và để người khác lợi dụng, sử dụng 

ma túy; Công an huyện xử phạt VPHC 05 đối tượng = 3.375.000đ về hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy). 

(4) Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế: 10 vụ. Công an huyện phối 

hợp với Đội QLTT số 4, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra phát hiện bắt giữ 09 

vụ, thu giữ 30 hộp kẹo, 25 hộp bánh, 15 túi kẹo có tem nhãn nước ngoài sản xuất; 

28 bao thuốc lá ba số, 17 bao thuốc lá captian black, 4 bao Cigars, 53 gói bột ngọt; 

05 hộp kem, 07 chai nước ngọt, 03 gói xốt gia vị, 37 lốc thạch rau câu, 19 cái bánh 

mỳ, 108 hộp sữa tươi đã hết hạn sử dụng, 36 đồ gia dụng không rõ nguồn gốc xuất 

xứ; kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh quần áo. Đội QLTT số 4 và Đoàn kiểm tra liên 

ngành xử phạt 10 vụ = 22.950.000đ. 

(5) Vi phạm trong lĩnh vực môi trường: 01 vụ: Ngày 13/01/2021, Công an 

huyện bắt quả tang 02 xe ô tô đầu kéo đổ trộm chất thải (đổ mẩu, vỏ sắn) trọng 

lượng 38,66 tấn tại Km51, QL 279 thuộc bản Đao, xã Xuân Hòa, Chủ tịch UBND 

huyện Bảo Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 lái xe, với số tiền 

phạt 30.000.000đ về hành vi đổ chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy 

định về bảo vệ môi trường. 

(6) Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:  

- Tai nạn, va chạm giao thông: 03 vụ, trong đó: tai nạn giao thông 02 vụ 

(bằng), chất 02 người (tăng 01 ngươi), bị thương 02 người (giảm 02 người). Hư 

hỏng 04 xe mô tô (tại tỉnh lộ 151C thuộc xã Cam Cọn, tại đương liên xã Kim Sơn - 

Minh Tân); va chạm giao thông 01 vụ, tại Km 122+850 QL70 tổ dân phố 7, thị 

trấn Phố Ràng. Hậu quả: bị thương 02 người; hư hỏng 01 xe ô tô, 01 xe máy điện.  

- Tuần tra kiểm soát giữ gìn TTCC, kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường 

bộ: Trong 6 tháng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 203 trường hợp =  

418.450.000đ; tạm giữ 67 phương tiện (62 xe mô tô, 05 xe ô tô); tước GPLX có 

thời hạn 39 trường hợp (31 mô tô, 08 ô tô). 

* Tai nạn, tệ nạn xã hội khác: 13 vụ (tăng 05 vụ), chết 08 người (tăng 04 

người), bị thương 01 người, cụ thể: 
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- Chết do sốc ma túy: 01 vụ, chết 01 người tại xã Kim Sơn. 

- Tai nạn rủi ro: 03 vụ, chết 03 người (tại xã Vĩnh Yên, Bảo Hà, Phúc 

Khánh).  

- Tự tự: 02 vụ, chết 02 người (xã Yên Sơn, Xuân Hòa), do có tiền sử bệnh 

trầm cảm và tiêu cực cá nhân. 

- Đuối nước: 02 vụ, chết 02 người tại xã Cam Cọn, Lương Sơn. 

- Cháy: 06 vụ, bị thương 01 người (ở xã Bảo Hà, Xuân Hòa, Lương Sơn, 

Thượng Hà, Vĩnh Yên, Phúc Khánh). Hậu quả: cháy 2 nhà sàn, 01 nhà bếp, 02 nhà 

cột gỗ và nhiều đồ dùng gia đình có giá trị như tivi, tủ lạnh, bàn ghế, giường tủ, 

chăn, màn, quần áo, cháy bãi chữa nguyên liệu (rác của ván bóc)…thiệt hại hoảng 

trên 900 triệu đồng, nguyên nhân do chập điện 03 vụ và bất cẩn sử dụng lửa 03 vụ. 

3. Công tác Tư pháp, thi hành án dân sự 

3.1. Công tác Tư pháp: Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020. Ban hành Kế hoạch và tổ 

chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt I năm 2021 với 554 đại biểu tham 

dự (truyền hình trực tuyến); chỉ đạo tổ chức đợt cao điểm phổ biến, giáo dục pháp 

luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. Tổ chức đăng ký kết hôn cho 02 cặp có yếu tố nước ngoài. Duy trì 

hoạt động của các tổ hòa giải thôn, bản, tổ dân phố ở các xã, thị trấn, trong 6 tháng 

tiếp nhận và hòa giải thành 24/28 vụ. Kiểm tra tính pháp lý của 19 hồ sơ áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và 02 hồ sơ đề nghị 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường Giáo dưỡng. 

3.2. Công tác Thi hành án dân sự: Tổng số việc đã thụ lý: 230 việc (số cũ 

chuyển sang 119 việc, số mới thụ lý 111 việc), trong đó: Số việc có điều kiện thi 

hành 175 việc; số việc chưa có điều kiện thi hành 55 việc. Đã giải quyết xong 

111/175 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết xong 63% bằng 76% kế 

hoạch. Số tiền đã giải quyết xong 248.205.000đ/2.136.803.000đ có điều kiện thi 

hành, đạt tỷ lệ giải quyết 12%, bằng 26% kế hoạch giao (kế hoạch giao 40,6%). 

4. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

4.1. Công tác thanh tra: Đã triển khai 5/7 cuộc, đạt 71,4%KH, tăng 28,4% 

so CK; nội dung thanh tra liên quan đến chấp hành các quy định của pháp luật về 

quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản và các nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà 

nước; công tác quản lý, sử dụng đất đai. 

4.2. Công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

 a) Công tác tiếp công dân: 6 tháng đầu năm tổng số lượt tiếp công dân: 45 

lượt, số người được tiếp: 47 người; số vụ việc: 42 việc (tiếp lần đầu: 35, tiếp nhiều 

lần: 07); số đoàn đông người được tiếp: không; thủ trưởng đơn vị tiếp (trực tiếp: 02 

lượt/02 người và ủy quyền: 02 lượt/04 người); cơ quan, đơn vị tiếp công dân: 

không. 
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b) Tiếp nhận và xử lý đơn: - Tổng số đơn tiếp nhận: 79 đơn/79 việc, trong 

đó: (Kỳ trước chuyển sang: 28 đơn/26 việc, tiếp nhận trong kỳ: 51 đơn/53 việc). 

- Số đơn đã xử lý 79 đơn/79 việc/tổng số đơn tiếp nhận. 

- Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý: 79 đơn/79 việc, trong đó: Đơn thuộc 

thẩm quyền: 66 đơn/66 việc (cấp huyện 43 đơn/43 việc, cấp xã 23 đơn/23 việc); 

Đơn không thuộc thẩm quyền: 13 đơn (cấp huyện), 02 đơn hướng dẫn công dân, 11 

đơn UBND huyện ban hành văn bản chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị, xã, thị 

trấn xem xét giải quyết theo thẩm quyền. 

c) Kết quả giải quyết các đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Tổng 

số đơn:79 đơn/79 việc (khiếu nại: 02 đơn/02 việc, tố cáo: 02 đơn/02 việc, kiến 

nghị, phản ánh: 75 đơn/75 việc) đã giải quyết: 78 đơn/78 việc/tổng số 79 đơn/79 

việc phải giải quyết đạt 98,7 %, đang giải quyết 01 đơn/01 việc. 

 4.3. Công tác thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng: 

 Tổng số cuộc thanh tra thực hiện trong kỳ báo cáo: 03 cuộc, tại 03 đơn vị  

(giảm 01 cuộc so cùng kỳ). 

- Triển khai từ kỳ trước chuyển sang 02 cuộc (01 cuộc theo Kế hoạch, 01 

cuộc đột xuất). 

- Triển khai trong kỳ báo cáo: 01 cuộc (thanh tra đột xuất). 

- Về hình thức: Triển khai 03 cuộc (01 cuộc theo Kế hoạch, 02 cuộc đột 

xuất). 

- Về tiến độ: 01 cuộc đã ban hành Kết luận thanh tra, 01 cuộc đang tổng hợp 

báo cáo kết quả thanh tra; 01 cuộc đang kiểm tra, xác minh tại cơ sở. 

 V. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí và tham nhũng 

- Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo việc triển khai 

sử dụng, trục kết nối liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện 

tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn; thường 

xuyên rà soát, đôn đốc việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ của các cá nhân, tổ 

chức; rà soát và đề nghị Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu 

Chính phủ cấp mới, thay đổi thông tin chứng thực số cho các tổ chức, cá nhân 

trong huyện.  

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động công tác cải cách hành chính năm 

2021; tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra; thủ tục hành 

chính công khai minh bạch, cơ chế một cửa hoạt động có hiệu quả. Tài chính 

công được công khai, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ quan 

hành chính và các đơn vị sự nghiệp đã đi vào hoạt động có hiệu quả, đã làm rõ 

trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận tham mưu giúp việc của từng cơ 

quan, đơn vị thuộc huyện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng phát 

triển, việc trao đổi thông tin, báo cáo từ cơ sở đến huyện, tỉnh và ngược lại kịp 

thời và nhanh chóng đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành của địa phương.  
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2. Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả. 

Tiếp tục triển khai các nội dung kế hoạch về công tác cải cách hành chính 

năm 2021; chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác 

CCHC năm 2021; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2015 nhằm triển 

khai Nghị quyết Cải cách hành chính của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên 

khoá XXI và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh 

Lào Cai; tiếp thực thực hiện các nhiệm vụ triển khai kế hoạch tuyên truyền CCHC 

năm 2021 trên địa bàn huyện. Triển khai phương án khảo sát, đo lường sự hài lòng 

cửa người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

(SIPAS) huyện Bảo Yên năm 2021.  

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã tiếp nhận trong tháng 6 tháng 

đầu năm: 12603 hồ sơ, đã giải quyết 12533 hồ sơ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3,4 tiếp nhận và giải quyết 5864 hồ sơ. 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

Dịch COVID-19 tiếp tục tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội 

trên địa bàn huyện; tuy vậy, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ 

quan, đơn vị, các địa phương bám sát các định hướng chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh, đồng thời triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải 

pháp tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2021 đã đề ra theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 15/12/2020 ; Chỉ 

thị số 05/CT-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh; trong đó tập trung thực hiện 

“nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, xã hội; 

lựa chọn các nhiệm vụ trọng yếu cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện; xây 

dựng giải pháp cho từng ngành cụ thể, tạo động lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng 

trưởng chung của toàn ngành, lĩnh vực. 

- Vụ Xuân được triển khai thực hiện đúng tiến độ; công tác chuẩn bị giống 

(giống lúa, ngô, giống cây lâm nghiệp) được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo cho sản 

xuất; công tác điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng được thực hiện 

thường xuyên, không để xảy ra thành dịch; tiến độ trồng rừng mới thực hiện tốt, 

đảm bảo thời vụ; công tác phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô được triển 

khai hiệu quả (không để xảy ra cháy rừng); đàn vật nuôi phát triển ổn định, các sản 

phẩm chăn nuôi cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; Chương trình 

xây dựng Nông thôn mới được Nhân dân hưởng ứng tích cực. 

- Tình hình cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo; 

công tác quản lý thị trường được thực hiện quyết liệt, nhằm bình ổn giá cả thị 

trường, tránh tình trạng găm hàng, tăng giá đột biến, sản xuất hàng giả, buôn lậu 

các mặt hàng thiết yếu (như: khẩu trang y tế, nhiệt kế, dung dịch nước rửa tay, gạo, 

mì tôm,...) trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. 
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- Lĩnh vực văn hóa, thông tin được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả cao trong 

công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; ngành giáo dục đã 

thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh tại trường học, tỷ lệ học sinh đi học sau 

kỳ nghỉ đạt cao, trên 98%; công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được quan 

tâm chú trọng. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được tăng cường củng cố, trật tự 

an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành 

chính, giải quyết đơn thư được chú trọng thực hiện;... 

2. Tồn tại, hạn chế 

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số 

khó khăn, tồn tại như sau: 

- Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống xã hội của 

tỉnh, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính đều không đạt tiến độ so với KH đề ra. 

- Tình trạng đơn thư kiến nghị phản ánh vẫn còn xảy ra, đặc biệt là trong lĩnh 

vực đất đai và giải phóng mặt bằng; việc giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của 

một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn chậm. 

- Tình hình thiên tai bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời 

sống và tài sản của Nhân dân. 

- Tình hình người dân đi lao động làm thuê tại Trung Quốc và từ Trung 

Quốc trở về địa phương; các vụ việc về trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc, cố ý gây 

thương tích, tai nạn rủi do vẫn còn xảy ra. 

C. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO 

Các cơ quan, đơn vị chủ trì các Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện Bảo Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục triển khai Kế hoạch 

thực hiện trong năm 2021, Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 xong trong Quý 

III/2021; rà soát các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Chương trình công tác năm 

2021 và Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của UBND 

huyện để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

I. Nhiệm vụ chung: 

- Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ lây lan cao trong 

cộng đồng. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương tập trung thực hiện “mục tiêu kép” phòng, chống, giảm thiểu tác 

động của dịch Covid-19;  tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, chủ động 

chuẩn bị các điều kiện khi dịch được khống chế, thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra theo đúng kế 

hoạch. 

- Ngoài ra, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung triển 

khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ 

đạo của Tỉnh, của Huyện về triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19.  
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- Tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp chỉ đạo, điều hành 

phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2021 theo nội dung Chỉ thị số 17/CT-

UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 

31/12/2020 của UBND huyện về một số giải pháp chỉ đạo, điều hành Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021. 

II. Nhiệm vụ cụ thể: 

1. Về công tác kiểm soát, khống chế dịch Covid - 19  

- Huy động cả hệ thống chính trị quyết tâm truy vết thần tốc, phòng ngừa 

tích cực, phát hiện sớm các ca lây nhiễm covid-19, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, 

xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình; thực hiện kiểm soát tốt và cách ly 

an toàn những người lao động từ vùng dịch trở về địa phương. 

- Tập trung chỉ đạo các ban ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch với nguyên tắc: Ngăn chặn, Phát hiện, Truy vết 

Cách ly, Khoanh vùng - Dập dịch; điều trị hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ; 

tiếp tục chiến lược 5K + vắc xin. 

- Tăng cường hoạt động của các tổ công tác tự quản phòng chống dịch 

COVID-19 tại các thôn bản, tổ dân phố, phát huy vai trò của Trưởng thôn, Tổ 

trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở trong thực 

hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, nắm chắc tình hình 

từng nhà, từng người, tình hình người đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có 

biện pháp phòng chống dịch thích hợp, kịp thời. 

- Kích hoạt sẵn sàng tất cả các kịch bản ứng phó với dịch bệnh đã được xây 

dựng trước đây, đặc biệt là phương án cách ly một khu vực sẵn sàng ứng phó với 

mọi tình huống dịch bệnh tương ứng với từng cấp độ cụ thể. 

- Chuẩn bị các điều kiện để kích hoạt các khu cách ly tập trung tại huyện, có 

phương án. Tăng cường truyên truyền thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử 

khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế. Tiếp tục kéo dài 

một số hoạt động không cần thiết quy định tại Chỉ thị 10/CT-UBND. 

- Tiếp tục tăng cường truy vết F1, F2 và tăng cường xét nghiệm sàng lọc các 

đối tượng nguy cơ cao như: quán bar, karaoke, bến xe, nhà hàng khách sạn, người 

lao động tại các khu công nghiệp trở về địa phương.. 

1. Về công tác kiểm soát, khống chế dịch Covid - 19  

- Huy động cả hệ thống chính trị quyết tâm truy vết thần tốc, phòng ngừa 

tích cực, phát hiện sớm các ca lây nhiễm covid-19, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, 

xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình; thực hiện kiểm soát tốt và cách ly 

an toàn những người lao động từ vùng dịch trở về địa phương. 

- Tập trung chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp 

tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch với nguyên tắc: Ngăn chặn, Phát 

hiện, Truy vết Cách ly, Khoanh vùng - Dập dịch, Điều trị hiệu quả theo phương 

châm 4 tại chỗ; Tiếp tục chiến lược 5K + vắc xin. 
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- Tăng cường hoạt động của các tổ công tác tự quản phòng chống dịch 

COVID-19 tại các thôn bản, tổ dân phố, phát huy vai trò của Trưởng thôn, Tổ 

trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở trong thực 

hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, nắm chắc tình hình 

từng nhà, từng người, tình hình người đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có 

biện pháp phòng chống dịch thích hợp, kịp thời. 

- Kích hoạt sẵn sàng tất cả các kịch bản ứng phó với dịch bệnh đã được xây 

dựng trước đây, đặc biệt là phương án cách ly một khu vực sẵn sàng ứng phó với 

mọi tình huống dịch bệnh tương ứng với từng cấp độ cụ thể. 

- Chuẩn bị các điều kiện để kích hoạt các khu cách ly tập trung tại huyện, có 

phương án. Tăng cường truyên truyền thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử 

khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế. Tiếp tục kéo dài 

một số hoạt động không cần thiết quy định tại Chỉ thị 10/CT-UBND. 

- Tiếp tục tăng cường truy vết F1, F2 và tăng cường xét nghiệm sàng lọc các 

đối tượng nguy cơ cao như: quán bar, karaoke, bến xe, nhà hàng khách sạn, người 

lao động tại các khu công nghiệp, xét nghiệm sàng lọc nhân viên y tế và người 

bệnh tại các khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

- Chú trọng kiểm soát dịch nghiêm ngặt tại cộng đồng và các khu công 

nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp để tránh làm đứt gãy chuỗi sản xuất công nghiệp 

"ngành trụ cột" của nền kinh tế; thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-

19 tại các khu vực cửa khẩu, phối hợp tốt với phía Trung Quốc để đảm bảo tốt nhất 

cho hoạt động, xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu. 

2. Kiên định “mục tiêu kép”, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn huyện để ổn động định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội, 

quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu KTXH năm 2021 ở mức cao nhất. Tập trung 

vào các nhiệm vụ cụ thể như sau:  

2.1. Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn: 

- Bám sát diễn biến thời tiết và nhu cầu của thị trường để kịp thời điều chỉnh 

linh hoạt kế hoạch sản xuất, hướng dẫn nhân dân gieo trồng đảm bảo khung thời 

vụ, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai. 

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giám 

sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi, bệnh Viêm Da nổi cục trên địa bàn, xử lý triệt để, không để lây lan ra diện 

rộng, sớm khống chế và dập tắt ổ dịch; tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra, vào địa bàn tỉnh, kiểm tra công tác 

kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y...; khuyến khích phát triển chăn nuôi theo 

các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn có sự tham gia đầu 

tư, kết nối thị trường của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác... 

- Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn 

mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm của các cấp các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người dân trong phong 
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trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương; tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình 

MTQG, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, công tác khuyến nông... đảm bảo 

tiến độ và kế hoạch. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thường trực phòng chống, ứng phó thiên tai; 

khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc 

công tác phòng chống lụt bão tại cơ sở; kiểm tra trang thiết bị PCTT...; đẩy mạnh 

sắp xếp, di chuyển dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm; đôn đốc công tác quản lý, khai 

thác sử dụng có hiệu quả các công trình thuỷ lợi; rà soát các công trình thủy lợi, 

cấp nước sinh hoạt nông thôn bị hư hại trong mùa mưa bão, xây dựng kế hoạch 

kinh phí đề nghị sửa chữa, nâng cấp các công trình bị hư hỏng; dự trữ nước tại các 

ao hồ, sửa chữa, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để chủ động phục vụ 

tưới tiêu cho sản xuất vụ Đông.. 

2.2. Công nghiệp, Xây dựng cơ bản: 

Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang sản xuất để đảm bảo 

hoạt động thường xuyên, duy trì công suất. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các công trình, dự án: (1) Các công trình Khu hành chính mới huyện; (2) Dự án 

khu dân cư TDP 7; (3) Khu đô thị Hoa ban; (4) Liên Hà-Hồng Bùn; (5) Tu bổ, tôn 

tạo di tích Đền Bảo Hà; (6) Khu đô thị mới Bảo Hà; (7) Quy hoạch Hồ thủy điện 

Phố Ràng; (8) Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Ràng, các tiểu khu đô thị 

trên địa bàn thị trấn Phố Ràng; (9) Quy hoạch đô thị Bảo Hà - Tân An; (10) Chỉnh 

trang đô thị Phố Ràng; (11) Các công trình, dự án khởi công mới năm 2021... đảm 

bảo đủ hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định; triển khai đấu giá quyền sử dụng đất 

các dự án đủ điều kiện từ quý III/2021. 

2.3. Thương mại, dịch vụ, du lịch: 

 - Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả nhằm 

phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất 

kinh doanh trái pháp luật. 

- Lĩnh vực du lịch: Tập trung xúc tiến quảng bá du lịch tâm linh tại xã Bảo 

Hà, Phúc Khánh, thị trấn Phố Ràng; du lịch cộng đồng tại các xã Xuân Hòa, Nghĩa 

Đô. Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội 

trên địa bàn huyện nhằm thu hút khách du lịch nội địa, tăng thu ngân sách nhà 

nước. Tiếp tục kiểm tra các hoạt động kinh doanh và công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid 19 trong lĩnh vực Văn hoá, thể thao và Du lịch. 

2.4. Tài chính, tín dụng: 

- Triển khai thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo kế hoạch năm 2021 

ngay từ những ngày đầu năm. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn thuế, 

xử lý nợ đọng thuế. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, hạn chế 

các khoản chi phát sinh ngoài dự toán được giao; thực hiện quản lý và sử dụng tài 

sản công hiệu quả, tiết kiệm. 

- Các ngân hàng trên địa bàn nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo hài hòa 

giữa mục tiêu kinh doanh và phục vụ tốt yêu cầu cung ứng vốn và các dịch vụ tiện 
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ích ngân hàng có chất lượng cao. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân 

hàng - Doanh nghiệp; tập trung vốn, ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, sản xuất hàng 

xuất khẩu,… và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, doanh nghiệp khởi nghiệp...; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp hỗ 

trợ khách hàng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Thông tư 01/2020/TT-

NHNN và Thông tư 03/2021/TT-NHNN. 

2.5. Văn hóa - Xã hội: 

- Lĩnh vực LĐ-TB&XH Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho các đối 

tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là người có công nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày 

Thương binh - liệt sĩ 27/7. 

-  Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin: Tiếp tục triển khai đẩy mạnh tuyên truyền 

các biện pháp nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh, phòng 

chống nắng nóng, đuối nước trong dịp nghỉ hè; tổ chức nghiệm thu chất lượng học 

sinh, tuyển sinh các lớp đầu cấp, tổng kết năm học 2020-2021 và chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức kỳ thi TN THPT Quốc gia năm 2021;... Tuyên truyền kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền, hướng dẫn triển khai các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện; chỉ đạo triển khai Đề án của Bộ VHTTDL về “Chương 

trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 

vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030”. 

- Lĩnh vực Y tế: Tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, bệnh 

dịch theo mùa, duy trì thường xuyên các biện pháp bảo vệ cá nhân, cộng đồng. 

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt công 

tác khám chữa bệnh BHYT, khám chữa bệnh người nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em 

dưới 6 tuổi. Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện công tác dân số trong tình hình mới. Tăng 

cường truyền thông về bảo đảm ATTP bảo đảm phù hợp với tình hình dịch bệnh 

Covid 19, phù hợp với từng vùng, dân tộc. 

- Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo: Thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, tập trung: Rà soát, sắp xếp 

lại hệ thống trường, lớp chi tiết, cụ thể đến từng lớp, từng thôn, bản; đây là một 

nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện giảm số lượng trường, xóa, gộp điểm trường, 

giảm lớp, giảm học sinh ở điểm trường lẻ, tăng số học sinh ở trường chính, tăng số 

HS/lớp để tập trung đầu 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. Rà soát, đánh giá tác động, điều chỉnh bổ sung các chính sách hỗ trợ học 

sinh ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch, có giải pháp tổng thể 

để khắc phục khó khăn về hoạt động giáo dục trước tình hình phức tạp của biến đổi 

khí hậu, dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid-19. Phát triển, nâng cao chất lượng đội 

ngũ, rà soát, phân loại, đánh giá, sắp xếp, tập trung đào tạo bồi dưỡng để nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và 

đào tạo. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới 2021-2022. 
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2.6. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi nhất trong việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; đặc biệt là tập trung giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc liên quan đến làm nhà trên đất nông nghiệp. Tăng cường công 

tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là 

các khu vực trọng điểm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như: Các cơ sở, 

khu vực khai thác, chế biến khoáng sản, nông sản trên địa bàn.... 

2.7. Quốc phòng - an ninh 

- Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình 

huống. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, triển khai toàn diện công tác 

quốc phòng - quân sự địa phương, tổ chức huấn luyện các lực lượng vụ trang năm 

2021 đảm bảo theo kế hoạch. 

- Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an ninh trật tự xã hội; phòng, chống 

cháy nổ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn;...  Mở các đợt cao điểm 

tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời không để hình thành các 

băng nhóm tội phạm trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ hộ khẩu; bảo vệ tuyệt đối an 

ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh. 

- Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật 

các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các 

kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức xúc, ý kiến kiến nghị của cử tri. 

2.8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác 

cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phòng, chống tham 

nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Chỉ đạo tiếp tục  rà soát, đề xuất thực hiện phân cấp, đổi mới, sản phẩm 

mới giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển 

khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

- Thực hiện các giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg 

ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Triển khai xây dựng các cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp... và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông 

tin phục vụ quản lý nhà nước. 
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- Thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp cũng như 

đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3 và 4; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ bưu chính công ích. Tập trung phấn đấu 100% thủ tục hành chính đáp 

ứng điều kiện được cấu hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4; nghiên 

cứu các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến kết 

hợp việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. 

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động cải thiện năng lực cạnh tranh cấp 

huyện (DDCI); duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index); Chỉ số 

sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index); Chỉ số hiệu quả quản trị và 

hành chính công (PAPI); Chỉ số CCHC 9 PAR INDEX,) trong năm 2021;… 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội UBND huyện Bảo Yên 

tháng6 và 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT và các PCT UBND  huyện; 

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TH, các CV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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