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A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM
2022
I. Phát triển kinh tế
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn:
1.1. Trồng trọt:
- Sản xuất vụ Đông năm 2021:
Diện tích sản xuất vụ Đông trên đất ruộng đạt 414/410 ha đạt 101 % KH.
Giá trị bình quân/ha đạt 91,5 triệu đồng1. Tăng 7% so với CK tương đương tăng
bình quân 6,5 triệu đồng/ha.
- Sản xuất vụ Xuân 2022:
+ Cây lúa, diện tích gieo cấy: 2.590/2.590 ha đạt 100% KH.
+ Cây ngô, diện tích cấy: 1.178/1.570 ha, đạt 75% KH.
*Tình hình sâu bệnh hại
Bệnh đạo ôn, mạ vàng táp héo lá, bệnh trắng lá, rầy... gây hại trên diện
tích rải rác tại một số địa phương.
- Kết quả triển khai t hực hiện theo Nghị quyết 10-NQ/TU :
+ Cây chè: Tập trung hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bón phân diện tích
chè hiện có và triển khai đốn diện tích chè kinh doanh để tăng đường kính tán
Rau màu các loại: 297 ha, năng suất (ước đạt) 104,5 tạ/ha. Sản lượng (ước đạt) 3.104 tấn. Giá trung bình quân
ước đạt 105 triệu đồng/ha. Ngô lấy bắp tươi: 65 ha, (Ngô nếp 63,84 ha, Ngô ngọt 1,16 ha). Sản lượng ước đạt
653 tấn. Giá trị bình quân ước đạt 45,2 triệu đồng/ha. Khoai lang: 45 ha. Năng suất (ước đạt) 70 tạ/ha. Sản lượng
(ước đạt) 315 tấn. Giá trị bình quân ước đạt 70 triệu đồng/ha. Khoai tây: 07 ha. Năng suất (ước đạt) 90 tạ/ha. Sản
lượng (ước đạt) 63 tấn. Giá trị bình quân ước đạt 80 triệu đồng/ha.
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chè, tăng mật độ cành và búp trên tán tạo cơ sở cho sản lượng búp cao năm 2022.
Diện tích đốn chè: 559/559 ha2, đạt 100% DT.
Phối hợp với Công ty EMI (chuyên về các chế phẩm sinh học BVTV) thực
hiện xây dựng mô hình “khảo nghiệm sản xuất Chè sử dụng các chế phẩm sinh
học” quy mô 1,5 ha3, hướng tới xây dựng mô hình sản xuất hữu cơ.
+ Cây chuối: diện tích chuối tiêu xây dựng theo vùng hàng hóa hiện có: 22
ha (Xuân Hòa 17 ha, Yên Sơn 5 ha). Kế hoạch trồng mới năm 2022: 130 ha.
Hiện đang phối hợp với các xã trong vùng sản xuất rà soát, chuẩn bị đất để triển
khai. Tại xã Xuân Hòa, hiện Nhân dân đã chuẩn bị đào đất 3.000 hố.
Chỉ đạo Ngành Nông nghiệp phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV
tỉnh lấy mẫu chuối tại xã Xuân Hòa có hiện tượng bị héo vàng lá gửi Trung tâm
BVTV phía Bắc để giám định bệnh hại. Ngày 27/01/2022 Trung tâm BVTV phía
Bắc đã có phiếu trả lời kết quả giám định tại số 03/BVTVPB-GĐ kết quả chưa
phát hiện thấy vi sinh vật gây bệnh trên các mẫu được lấy tại hiện trường vườn
chuối. Căn cứ trên kết quả kiểm tra thực địa tại vườn chuối và kết quả phân tích,
giám định trong phòng thí nghiệm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lào
Cai xác định tại thời điểm kiểm tra cây chuối bị hiện tượng vàng lá không phải
do sâu, bệnh gây ra. Nguyên nhân chủ yếu chuối bị vàng lá do chăm sóc, bón
phân chưa đúng kỹ thuật, thiếu dinh dưỡng giai đoạn cây ra hoa, trổ buồng, nuôi
quả, một số diện tích nằm trên sườn đồi cao không giữ ẩm, đất khô, thiếu nước
(tại công văn 25/TT&BVTV-BVTV ngày 08/02/2022).
+ Cây quế: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc, bón phân
theo quy trình kỹ thuật đối với diện tích quế hiện có để từng bước hình thành
vùng nguyên liệu quế hữu cơ đạt tiêu chuẩn phục vụ cho công tác sản xuất và chế
biến.
Trong Quý I, chỉ đạo Ngành Nông nghiệp phối hợp với Công ty EMI thực
hiện mô hình “khảo nghiệm sản xuất Quế sử dụng các chế phẩm sinh học” quy
mô 1,0 ha tại xã Xuân Hòa và Vĩnh Yên, hướng tới xây dựng mô hình sản xuất
hữu cơ.
Kêu gọi 01 doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ Quế (Tập
đoàn Gia Nguyễn), hiện đang hoàn tất thủ tục xin chủ trương đầu tư, dự kiến sẽ
đi vào hoạt động trong quý II/2021.

2
3

Tại các xã Phúc Khánh, Xuân Hòa, Tân Dương, tt Phố Ràng, Lương Sơn, Xuân Thượng, Việt Tiến.
Xã Xuân Hòa: 1,0ha; Lương Sơn: 0,5ha
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+ Cây ăn quả tiềm năng (bưởi, hồng không hạt, thanh long ruột đỏ): tổng
diện tích hiện có 343,5 ha4. Cây sinh trưởng phát triển tốt. Tiếp tục hướng dẫn
Nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
- Cây dâu tằm: Tổng diện tích hiện còn 108,6 ha/12 xã. Tiếp tục chỉ đạo
Ngành Nông nghiệp tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung chăm sóc diện
tích dâu hiện có, chuẩn bị cho vụ nuôi tằm mới và khôi phục lại diện tích Nhân
dân đã chặt (còn gốc), đảm bảo vùng nguyên liệu cho nuôi tằm.
+ Đàn lợn: Duy trì tổng đàn hiện có. Hiện nay, Công ty Yến Thái Nguyên
đang xin chủ trương đầu tư khu chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa tại xã Minh
Tân.
+ Gà đồi: Duy trì tổng đàn 770.000 con. Tiếp tục phối hợp với 5 xã trong
vùng quy hoạch (Thượng Hà, Điện Quan, Xuân Hòa, Xuân Thượng, Việt Tiến,
Bảo Hà) xây dựng kế hoạch 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: Duy trì tổng đàn đạt 80.000 con tại các xã Nghĩa Đô,
Vĩnh Yên, Tân Tiến, Tân Dương, Xuân Hòa. Tiếp tục phối hợp với 5 xã trong
vùng quy hoạch (Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Tân Tiến, Lương Sơn, Phúc Khánh) vận
động các hộ mở rộng quy mô sản xuất kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng
xã Nghĩa Đô nhằm cung cấp món ăn ngon từ vịt mang đậm bản sắc dân tộc thu
hút du khách thập phương.
1.2. Chăn nuôi:
Tiếp tục theo dõi, triển khai công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi.
Phối hợp với các cơ quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý
nhà nước về quản lý giống vật nuôi, thủy sản. Tuyên truyền, vận động Nhân dân
duy trì và phát triển tổng đàn vật nuôi đặc biệt là các loài vật nuôi chủ lực: Lợn,
gà, Vịt bầu...
Trong Quý I, Dịch tả lợn Châu phi tại 01 hộ (thôn Bảo Vinh, xã Bảo Hà,
huyện Bảo Yên), làm 05 con lợn mắc bệnh, khối lượng tiêu hủy 338kg, đã triển
khai hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại, tiêu hủy
lợn mắc bệnh theo đúng quy định; phát sinh 01 trường hợp chó có biểu hiện
nghi dại, tấn công người (tại thôn Cóc Khiểng, xã Việt Tiến). Đã kiểm tra, xác
minh và hướng dẫn, đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định.

Hồng không hạt Bảo Hà: 250 ha, cây bưởi: 62 ha, thanh long ruột đỏ: 31,5 ha) tại các xã Bảo Hà,
Kim Sơn, Cam Cọn, Việt Tiến, Minh Tân.
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Sản lượng thịt hơi trong Quý I (ước đạt) 1.365/7.250 tấn, đạt 18,8% KH
huyện giao và giảm 5 % so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc: 58.746/70.000 con,
đạt 84 % KH tỉnh, huyện giao và tăng 2 % so với CK. Đàn gia cầm:
770.000/680.000con, đạt 113% KH tỉnh, huyện giao và tăng 13% so với cùng
kỳ.
1.3. Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản: 446/450 ha đạt 99,1 KH
giao; Hướng dẫn Nhân dân chăm sóc tốt diện tích đã chăn thả hiện có, tuyên
truyền vận động các xã mở rộng cả về quy mô và diện tích phấn đấu vượt chỉ
tiêu giao. Rà soát, khai thác nguồn nước mặt lòng sông, hồ thủy điện trên sông
Chảy để tiếp tục mở rộng diện tích nuôi cá lồng5.
1.4. Lâm nghiệp: Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong công
tác bảo vệ rừng, PCCCR. Tiếp tục bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có và nâng cao
chất lượng diện tích rừng tự nhiên. 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.
Tăng cường công tác chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn vận động
Nhân dân tham gia và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện trồng rừng; đôn đốc
chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch năm 2022 như đất, cây giống và các điều
kiện cần thiết khác. Trong quý I/2022 đã trồng được 584,95/1.200 ha đạt 48,75
% KH kế hoạch năm 2022 (chủ yếu là cây Quế). Phấn đấu nâng cao tỷ lệ che
phủ đến hết năm 2022 đạt 61,5 %
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân phát triển
kinh tế dưới tán rừng bền vững thông qua việc phát triển rừng có giá trị kinh tế
cao như quế, bồ đề, trẩu, xoan,... phát triển lâm sản ngoài gỗ gắn với phát triển
bảo vệ rừng tập trung vào phát triển các loại cây dược liệu dưới tán rừng,..
1.5. Phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới
Ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào
xây dựng nông thôn mới thực hiện trong quý 1/2022, hướng dẫn UBND các xã
thị trấn tổ chức ra quân, phát động phong trào bằng nhiều hình thức phong phú,
thiết thực vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid-19.
Lũy kế hết quý I/2022 có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 44% mục
tiêu đề án, số tiêu chí bình quân đạt 15,5 tiêu chí. Năm 2022, toàn huyện phấn
đấu thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Vĩnh Yên, Bảo Hà, Kim Sơn, Cam
Cọn, Điện Quan) và xã Nghĩa Đô, Lương Sơn, Tân Dương hoàn thành NTM

Hiện tại một số hộ dân tại thôn Đầm Rụng xã Phúc Khánh đã thả 10 lồng nuôi cá trên hồ thủy điện chủ yếu các
loại cá rô, trắm, chép.
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nâng cao. Hết năm 2022, dự kiến toàn huyện có 12/16 xã đạt chuẩn NTM đạt
75% mục tiêu đề án.
1.6. Chương trình OCOP: Xây dựng kế hoạch triển khai các sản phẩm
năm 2022: ngoài 10 sản phẩm đã đăng ký ý tưởng năm 2021, dự kiến năm 2022
có thêm 09 sản phẩm mới đăng ký dự thi chấm điểm (Ổi Bảo Hà, Cốm Bảo Yên,
Cam V2, Măng hốc Bảo Yên, Trứng vịt bầu Nghĩa Đô, Gà đồi Bảo Yên, Vịt lam
ống nứa Nghĩa Đô, Du lịch Homestay Nghĩa Đô, Thủ công mỹ nghệ Nghĩa Đô).
1.7. Phòng chống thiên tai, TKCN, sắp xếp dân cư:
Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn
tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các hộ gia đình nằm
trong vùng thiên tai nguy hiểm, khẩn trương di chuyển đến nơi ở an toàn. Thanh
toán kinh phí cho các hộ gia đình đủ điều kiện, đảm bảo, đã di chuyểnt trong
năm 2021 theo quy định: 05 hộ. Trong tháng trên địa bàn không bị ảnh hưởng
do thiên tai, thời tiết.
Rà soát, lập danh sách các hộ gia đình sinh sống trong khu vực nguy hiểm
và xây dựng kế hoạch bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn toàn huyện. Dự kiến
nhu cầu được sắp xếp ổn định vị trí ở là 98 hộ trên địa bàn các xã, chủ yếu do
ảnh hưởng của các loại hình thiên tai sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét...
2. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, CN-TTCN
2.1. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:
Duy trì hoạt động sản xuất TTCN trên địa bàn huyện6 với trên 1.450
người lao động, thu nhập bình quân từ 3 đến 7 triệu đồng/người/tháng.
Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh với năm 2010) tính tới
hết quý I năm 2022 đạt: 34,5/175 tỷ đồng đạt 19,74 % KH.
2.2. Quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản:
Đôn đốc các đơn vị thi công, nhà thầu tập trung nhân, vật lực đẩy nhanh
tiến độ triển khai thi công xây dựng các công trình trên địa bàn sau kỳ nghỉ Tết;
đồng thời, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện chủ động tháo gỡ khó
khăn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khởi công mới, thanh toán giải ngân các nguồn
vốn đã giao trong Kế hoạch vốn năm 2022 ngay từ đầu năm.

Hoạt động chủ yếu thuộc các lĩnh vực: chế biến nông sản, thực phẩm (344 cơ sở và 02 công ty); chế biến lâm
sản (91 cơ sở và 04 công ty); gia công cơ khí, sửa chữa ô tô, xe máy và gò, hàn, nhôm kính ( 125 cơ sở); sản xuất
vật liệu không nung và khai thác VLXD (24 cơ sở và 10 công ty); may mặc (34 cơ sở).
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Tính tới 4/4/2022, Tiến độ giải ngân năm 2022 lũy kế thực hiện được:
117.854/392.468 bằng 30% so với Kế hoạch.
3. Thương mại - dịch vụ
3.1. Hoạt động thương mại:
Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng
sâu rộng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai nói chung và huyện
Bảo Yên nói riêng. Thực hiện theo phương châm vừa phòng, chống dịch bệnh
vừa sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đồng thời 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, các nhu yếu phẩm khác để tránh tình
trạng găm hàng, tăng giá đột biến..; việc chấp hành quy định của pháp luật về vệ
sinh ATTP, hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu..., của người dân được nâng cao,
không có tình trạng găm hàng, đẩy giá trên địa bàn. Các chợ dân sinh trên địa
bàn huyện vẫn hoạt động bình thường song vẫn phải tuân thủ quy định về phòng
chống dịch. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có mức doanh thu giảm hơn nhiều
năm trước nhưng cơ bản vẫn đảm bảo.
3.2. Du lịch, quản lý di tích
Rà soát phong tục tập quán, nét văn hóa truyền thống của các dân tộc
thiểu số trên địa bàn nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy phục vụ phát triển du
lịch. Chỉ đạo, đôn đốc tổ chức, quản lý các di tích, danh thắng trên địa bàn
huyện đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid -19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong dịp đầu xuân
Nhâm Dần 2022 ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ,
thể thao, lễ hội trên địa bàn. Lượng khách du lịch đến huyện Bảo Yên trong Quý
I/2022 ước khoảng 229.780 lượt (tăng 30.880 lượt so với CK), doanh thu từ dịch
vụ du lịch ước khoảng trên 210 tỷ đồng (tăng104 tỷ đồng so với CK).
Triển khai theo đúng quy trình quy định một số dự án tu bổ, tôn tạo các di
tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện: Tu bô tôn tạo một số hạng mục tại di
tích Đền Bảo Hà (giai đoạn II), Tu bổ tôn tạo một số hạng mục ngoại thất Di
tích Đền Nghĩa Đô (giai đoạn I)…
4. Công tác tài chính, tín dụng, ngân hàng
4.1. Về thu - chi ngân sách: Đến ngày 4/4/2022, tổng thu ngân sách Nhà
nước trên địa bàn huyện đạt 35.099,6 triệu đồng, đạt 20,4% DT tỉnh giao; 19,8% DT
huyện giao; 17,9% KH phấn đấu thu của huyện
Tổng chi đạt 176.655 triệu đồng, đạt 26,1% DT huyện giao.
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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.
II. Văn hóa, xã hội
1. Giáo dục:
Trong Quí I, tập trung chỉ đạo các đơn vị ngành giáo dục tiếp tục tăng
cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ
là, mất cảnh giác; chấp hành nghiêm ngặt các quy định hiện hành về phòng,
chống dịch Covid-19; bàn giao học sinh về nghỉ tết Nguyên đán tại địa phương
đảm bảo an toàn; sau kỳ nghỉ tết tập trung vận động học sinh đi học trờ lại đảm
bảo sĩ số, tỷ lệ chuyên cần trung bình ở mức trên 98%.
Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được sắp xếp hợp lý, tạo điều kiện
thuận lợi cho người học. Năm học 2021-2022 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 833 nhóm, lớp với 21.524 học
sinh.
Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã nhận được sự quan
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
3/2022 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.
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. Mở được 11 lớp xóa
mù chữ với tổng số 228 học viên tham gia.
2. Hoạt động Văn hóa - Thông tin, truyền thông
a) Công tác Văn hóa - Thông tin, Thể thao:
Trong Quý I, chỉ đạo các cơ quan Văn hóa tổ chức hoạt động văn hóa, thể
thao và du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 trong tình hình
mới; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình trên địa bàn huyện Bảo Yên
năm 2022; kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng
gia đình trong tình hình mới và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa
bàn huyện Bảo Yên đến năm 2030; kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa năm 2022; tổ chức các hoạt động tuyên
truyền nhân “Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3” năm 2022;
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Thực hiện thanh kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trong
dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Xuân Nhâm Dần năm 2022. Qua kiểm tra,
cơ bản các hộ kinh doanh đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong
kinh doanh, không để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức và
phương tiện: tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế đảm bảo sức khỏe cho
nhân dân; các khuyến cáo của Bộ Y tế; tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản
thân, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng
dân cư; không tuyên truyền các thông tin sai lệch về dịch bệnh; kịp thời thông
tin các trường hợp nghi bị nhiễm bệnh để có phương án cách ly, theo dõi điều
trị, không để lan rộng. Tăng cường tiếp sóng đài Trung ương và địa phương, ưu
tiên thời lượng cho các kênh thông tin liên quan đến phòng chống dịch bệnh tại
các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động sản xuất các chương trình
tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
Cổng Thông tin điện tử huyện 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, công tác phòng
chống dịch Covid 19, trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 15/03/2022, Cổng
Thông tin điện tử huyện thu hút trên 967.458 lượt truy cập.
b) Công tác Truyền thanh - Truyền hình
Trong Quý I, chỉ đạo cơ quan chuyên môn sản xuất 130 chương trình thời
sự phát thanh bằng tiếng Việt, thời lượng 30 phút/chương trình. Thực hiện trang
truyền hình địa phương thời lượng 10 phút trên sóng Đài Phát thanh - Truyền
hình Lào Cai, 03 Bản tin truyền hình trên Cổng thông tin điện tử huyện. Sử dụng
624 tin, 222 bài phản ánh, phóng sự. Duy trì xây dựng tốt các chuyên mục bao
gồm: Bảo Yên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Bảo Yên chung tay xây dựng nông thôn mới; Cải cách hành chính; Đảng trong
cuộc sống; Quốc phòng và an ninh; Sức khỏe cho mọi người; Pháp luật và đời
sống; Đất và Người Bảo Yên; Người tốt - Việc tốt; Văn hoá và du lịch, Chính
sách và cuộc sống; Hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.
Duy trì đảm bảo thời lượng tiếp sóng và phát sóng các chương trình của
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền
hình Lào Cai từ 5h00’ đến 24h00’ hằng ngày.
c) Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin
Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành
chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022; chỉ đạo các cơ quan đơn vị,
UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác đảm bảo an
toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần năm
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2022. Chỉ đạo, đôn đốc tích cực sử dụng các phần mềm ứng dụng liên thông,
phần mềm một cửa điện tử, điện tử liên thông, tiếp tục sử dụng hệ thống thư
công vụ trong gửi nhận văn bản điện tử từ tỉnh đến xã, triển khai có hiệu quả
việc sử dụng các phần mềm hệ thống Quản lý văn bản điều hành, chữ ký số,
phần mềm đánh giá cán bộ công chức, triển khai giao ban trực tuyến từ cấp
huyện đến cấp xã, hộp thư điện tử mail.laocai.gov.vn góp phần đẩy mạnh cải
cách hành chính, thực hiện công khai minh bạch để phục vụ nhân dân và doanh
nghiệp được tốt hơn và tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
mạng.
3. Công tác nội vụ, thi đua khen thưởng
3.1. Công tác tổ chức cán bộ và chính quyền cơ sở: Thực hiện tốt công tác
tổ chức và chính quyền cơ sở theo quy định7.
Báo cáo sắp xếp cán bộ, công chức đơn vị hành chính sau sáp nhập; Báo
cáo biên chế, vị trí việc làm công chức, viên chức năm 2021. Báo cáo danh sách,
tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg và kỷ luật
công chức, viên chức vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên
độ 2019.
3.2. Công tác thi đua khen thưởng:
Xét duyệt khen thưởng phong trào thi đua theo quy định8.

Quyết định xếp loại người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2021. Quyết định xếp loại kết
quả thực hiện nhiệm vụ đối với tập thể cơ quan chuyên môn, ĐVSN năm 2021. Quyết định chuyển công tác đối
với viên chức: 01 người. Quyết định tuyển dụng công chức huyện: 06 người. Quyết định tuyển dụn g viên chức:
10 người. Quyết định giao phụ trách, quản lý trường học: 01 người. Quyết định chuyển công tác đối với viên
chức: 01 người. Quyết định biệt phái công chức, viên chức: 07 người (02 viên chức, 01 viên chức huyện và 04
công chức xã). Quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho bà Phạm Thị Nền- GV Trường Tiểu học Tân Dương. Quyết
định cử viên chức sự nghiệp giáo dục đi học đại học: 65 người. Quyết định tiếp nhận viên chức vào làm công
chức Địa chính - NN - XD&MT xã Cam Cọn; Quyết định miễn nhiệm Phó Công an xã ban chuyên trách thôi
làm nhiệm vụ (15 người); Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương: 04 người (bổ nhiệm
1 công chức, 01 viên chức quản lý; điều động, bổ nhiệm 02 cán bộ xã). Điều động, luân chuyển 01 cán bộ quản
lý cấp phòng đi làm cán bộ xã. Quyết định chuyển công tác 01 viên chức giáo dục và đào tạo. Quyết định xếp
lượng cán bộ cấp xã sau bầu cử (02 người); Quyết định phụ cấp cho người hoạt động KCT cấp xã (01 người);
Quyết định tuyển dụng giáo viên: 27 người. Quyết định chi t rả chế độ mai táng phí cho cán bộ già yếu từ trần;
Quyết định phê duyệt điều lệ câu lạc bộ Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô. Quyết định phê duyệt điều lệ câu lạc bộ
hát Then xã Nghĩa Đô. Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban QLDT và PTDL Bảo Yên.
Quyết định thôi giao phụ trách công tác kế toán trường học: 02 người. Quyết định giao phụ trách công tác kế
toán trường học: 02 người. Quyết định công nhận ban vận động thành lập CLB “trống hội đền Ông” xã Bảo Hà.
7

Tặng giấy khen phong trào toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng an ninh vững chắc năm 2021
cho 12 tập thể, 21 cá nhân; Tặng giấy khen 34 nhân viên y tế thôn bản có thành tích trong phong trào thi đua bảo
vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số năm 2021; Tặng giấy khen 01 tập thể, 11 cá nhân
có thành tích trong phong trào thi đua toàn diện năm 2021; Tặng giấy khen cho 6 tập thể, 15 cá nhân có thành
tích trong phong trào thi đua thanh niên làm chủ đất nước năm 2021; Tặng danh hiệu Thôn, bản, tổ dân phố cho
22 thôn, tổ dân phố có thành tích trong phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm
2021; Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 10 tập thể, danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 12 cá nhân,
danh hiệu lao động tiên tiến cho 70 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức
khỏe nhân dân và công tác dân số năm 2021 (bệnh viện); Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 07 tập
8
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Đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có
thành tích trong các phong trào thi đua9.
3.3. Công tác Tôn giáo: Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý nhà nước về công tác
tôn giáo trên địa bàn huyện trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Kế hoạch
tuyên truyền pháp luật về tôn giáo năm 2022. Kế hoạch công tác tín ngưỡng, tôn giáo
trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2022; tăng cường thực hiện phòng, chống dịch
covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện.
3.4. Công tác cải cách hành chính
Thẩm định chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn và
UBND các xã, thị trấn năm 2021. Phê duyệt và công bố kết quả chỉ số cải cách hành
chính đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn năm 2021.
Ban hành kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2022.

thể, danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 08 cá nhân, danh hiệu lao động tiên tiến cho 71 cá nhân nhân có thành
tích trong phong trào thi đua bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số năm 2021 (trung
tâm y tế); Tặng giấy khen cho 12 tập thể, 18 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua toàn diện năm 2021.
Khen thưởng (vinh danh) 03 tập thể, 25 cá nhân (là các cơ quan báo chí, phóng viên báo chí) có đóng góp trong
công tác thông tin tuyên truyền Huyện Bảo Yên năm 2021: Tặng danh hiệu các tập thể, cá nhân trong phong trào
thi đua toàn diện năm 2021; Tặng danh hiệu tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua toàn diện khối xã, thị trấn.
Khen thưởng: 07 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị; Vinh danh 04 tập thể, 21 công dân tiêu biểu năm
2021; Khen 13 cá nhân có đóng góp trong xây dựng nông thôn mới năm 2021; Khen đột xuất 01 tập thể, 11 cá
nhân trong tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện; Khen 12 tập thể, 18 cá nhân khối thi đua các cơ quan của tỉnh
đóng trên địa bàn; Khen 34 nhân viên y tế thôn bản. Quyết định công nhận danh hiệu thi đua: 07 Tập thể Lao
động động tiên tiến và 79 Lao động động tiên tiến của Trung tâm y tế huyện Bảo Yên; Quyết định công nhận
danh hiệu thi đua đối với 10 Tập thể lao động tiên tiến, 82 Lao động tiên tiến với Bệnh viện đa khoa huyện Bảo
Yên. Khen thưởng 76 công dân tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân
Việt Nam năm 2022. Khen thưởng 06 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong phong trào cải cách hành chính
năm 2021. Khen thưởng 22 tập thể, 71 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chốn g dịch bệnh
Covid-19 nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955-27/ 02/ 2022.
9 Trình đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số” năm 2021 cho 04 tập thể. Trình đề nghị UBND nhân tỉnh
Lào Cai tặng bằng khen cho 02 tập thể, 19 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số” năm 2021. Trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng b ằng khen
cho 01 cá nhân trong phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số”
năm 2021. Trình đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng điều tra cơ
sở hành chính năm 2021. Trình đề nghị Bộ Nội vụ tặng bằng khen cho 01 tập thể có thành tích trong công tác
điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Trình đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen đối với 01 tập thể có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn
mới và giảm nghèo bền vững; Trình đề nghị tặng bằng khen đối với 06 tập thể có thành tích trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Trình đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2021. Trình đề nghị
UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2022 cho 02 cá nhân. Trình đề nghị UBND tỉnh tặng danh
hiệu cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng bằng khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào
thi đua |”Thanh niên làm chủ đất nước năm 2021”. Trình đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào
thi đua toàn diện năm 2021 (02 tập thể, 18 cá nhân). Trình đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua trong phong trào
thi đua toàn diện khối xã, thị trấn (02 tập thể). Trình đề nghị khen cao cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua toàn diện (Huân chương lao động hạng Ba cho 01 cá nhân, Bằng khen Thủ tướng cho
01 cá nhân). Trình đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cho 08 tập thể. Trình đề nghị
tỉnh tặng cờ thi đua cho 02 tập thể, tặng bằng khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân có thành t ích trong phong trào thi
đua cải cách hành chính năm 2021.
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4. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo
Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các tập thể, cá nhân và hỗ trợ
người có công, người nghèo, đối tượng Bảo trợ xã hội, chúc thọ người cao tuổi
và tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm
202210.
Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán 2022 vào ngày
25/3/2022. Tổ chức lễ tang Bà mẹ Việt Nam anh hùng Long Thị Thỏa, bản
chuân, xã Xuân Hòa theo quy định.
Xây dựng Kế hoạch cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp
nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về huyện Bảo Yên năm 2022; Kế hoạch
phòng chống mại dâm giai đoạn 2021- 2025. Đề nghị tòa án ra quyết định áp
dụng biện pháp đưa vào cơ cở cai nghiện bắt buộc đối với 05 đối tượng.
Xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững huyện Bảo Yên năm 2022.
Thẩm định danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng người thuộc hộ nghèo, hộ
cận nghèo năm 2021. Tỷ lệ giảm nghèo trong Quý I đạt 1,14/4,5% bằng 25,33%
KH giao. Số lao động có việc làm tăng thêm trong Quý: 568/1.750 lao động, đạt
32,45% KH giao.
5. Công tác Y tế - Dân số KHHGĐ:
5.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19:
- Trong 03 tháng đầu năm 2022, toàn huyện có 7800 ca F0; riêng trong
tháng 03/2022 có 5061 ca F0, hiện còn 4047 ca; đang điều trị tại khu thu dung
huyện là 190 ca; điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện là 69 ca; cách ly tại nhà
3640 ca. Tổng số F1 tính từ đầu tháng 01/2022 đến ngày 09/3/2022 là 8199
trường hợp, hiện còn 596 TH đang cách ly tại nhà.
- Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19: Phối hợp với Bệnh viện Đa
khoa huyện triển khai tiêm phòng vắc xin COVID-19 tính từ 01/01/2022 -

(1) Tặng quà cho Người có công: Chủ tịch nước tặng quà cho NCC, thân nhân NCC nhân dịp Tết Nguyên đán
2022: Tổng số 673 xuất = 204.000.000 đồng. Quyết định phê duyệt danh sách NCC, thân nhân NCC nhận quà tết
của UBND tỉnh: 486 xuất = 243.000.000 đồng. Quyết định phê duyệt danh sách NCC, thân nhân NCC nhận quà
tết của UBND huyện (trong đó: đoàn huyện đi thăm 01 tập thể, 31 cá nhân với tổng kinh phí 17.500.000 đồng;
292 người thờ cúng liệt sỹ= 58.400.000 đồng). (2) Tặng quà cho đối tượng BTXH: Quyết định phê duyệt danh
sách đối tượng BTXH nhận quà tết của UBND tỉnh: 189 xuất (186 người khuyết tật đặc biệt nặng, 03 người cao
tuổi cô đơn thuộc diện hộ nghèo). Tổng kinh phí 94.500.000 đồng. Quyết định t ặng quà cho 32 bệnh nhân điều
trị tại bệnh viện Đa khoa huyện đêm 30 tết. Tổng kinh phí 6.400.000 đồng. (3) Tặng quà chúc, mừng thọ cho
NCT: Chuyển Quà chủ tịch nước cho 04 NCT 100 tuổi; quà Chủ tịch UBND tỉnh cho 71 NCT 90 tuổi. Quyết
định phê duyệt danh sách 852 người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được tặng quà chúc thọ năm
2022. (4) Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em điều trị F0: Trích quỹ bảo trợ trẻ em huyện tặng
quà cho 173 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em điều trị F0 nhận quà tết. (5) Quyết định phê duyệt danh sách
4.284 hộ nghèo theo kết quả điều tra hộ nghèo tháng 12/2021 nhận quà tết của UBND tỉnh. Tổng kinh phí
1.285.800.000 đồng.
10
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07/3/2022: Tổng mũi tiêm: 45.321 mũi, trong đó: Mũi 1: 803 (trên 18 tuổi: 679;
trẻ em 12-17 tuổi: 124); Mũi 2: 3995 (trên 18 tuổi: 3.267; trẻ em 12-17 tuổi:
728); Mũi Bổ sung: 33.477; Mũi nhắc lại: 7.046
5.2. Công tác khám chữa bệnh và triển khai các chương trình y tế: Tiếp
tục triển khai các chương trình y tế, dân số, an toàn thực phẩm năm 2021 và giai
đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo ngành y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương triển
khai các chương trình mục tiêu y tế - dân số: tiêm chủng mở rộng, phòng chống
lao, sốt rét, vệ sinh môi trường nông thôn, dân số…
Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân; kết quả trong Quý
I: Tổng khám 5.578 lượt, lũy kế : 20.193, cụ thể:
+ Khám bảo hiểm y tế1.445 lượt Lũy kế: 14.209 (trẻ em dưới 6 tuổi 177
lượt, lũy kế 983 lượt; trẻ em từ 6 đến 15 tuổi 252lượt, lũy kế 1238 lượt; người
cao tuổi 253lượt, lũy kế 957 lượt, đối tượng khác 763lượt, lũy kế 2.806 ).
+ Khám ngoại viện, dự phòng: 4.095 lượt, lũy kế 14.095 lượt.
5.3. Công tác dân số, KHHG: Số cặp vợ chồng đang áp dụng các BPTT:
12.520; Tỷ lệ áp dụng BPTT 71,4 %.
III. Công tác Tài nguyên - Môi trường
1. Công tác quản lý đất đai:
Thẩm định và hoàn thiện các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất tại thị trấn Phố Ràng và các xã. Tổng GCN QSD đã cấp: 124 giấy11, tổng
diện tích: 26.292,2 m2.
- Chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn: 48
hồ sơ, diện tích 7.465,4m2. Chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang
đất ở đô thị: 04 hồ sơ, diện tích 397,9m2. Công nhận QSD đất ở nông thôn: 05
hồ sơ, diện tích 1.061,8m2; đất ở đô thị: 09 hồ sơ, diện tích 2.038,9m2; đất nông
nghiệp là 09 hồ sơ, diện tích là 15.705,1m2. Thu hồi 14.035,7m2 đất của 02 hộ
sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, sai chủ sử dụng đất. Điều chỉnh giảm diện tích
giấy CNQSD đất 03 giấy chứng nhận do chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, sai
chủ sử dụng đất. Thu hồi hồi 03 giấy chứng nhận do không thực hiện nghĩa vụ
tài chính.

Cấp giấy 102 giấy chứng nhận QSD đất ở tại nông thôn: 16.436,4m2; Cấp giấy 13 giấy chứng nhận
QSD đất ở tại đô thị: 2.495,3m2; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp: 09 giấy, diện
tích: 7.360,5m2
11

13

- 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 thực hiện trong quý I
năm 2022: 37/800 nhà bằng 4,6% KH tỉnh giao và bằng 3,8% KH huyện giao .
* Xử lý vi phạm: 01 trường hợp, UBND thị trấn Phố Ràng xử phạt vi
phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Hường, nơi thường trú tại Tổ dân phố 3B,
thị trấn Phố Ràng về hành vi Làm biến dạng địa hình thửa đất số 98 tờ bản đồ
24, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm với diện tích dưới 0,05 ha tại tổ
dân phố 3B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai mà không được
cấp có thẩm quyền cho phép. Số tiền xử phạt là 3.500.000 đồng.
2. Công tác 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. Phê duyệt
kinh phí bồi thường hỗ trợ thu hồi GPMB 03 công trình. Tổng diện tích thu hồi:
39.782,5m2. Tổng số hộ bồi thường, hỗ trợ: 56 hộ. Tổng kinh phí phê duyệt bồi
thường, hỗ trợ: 4.061.781.000 đồng.
3. Khoáng sản, môi trường:
Xác minh phản ánh dư luận về môi trường”
+ Đối với cơ sở chế biến nông sản “ sắn tươi” hộ kinh doan bà Bùi Thị
Thảo, bản 1 Vài Siêu, xã Thượng Hà.
+ Một số hộ gia đình của tổ dân phố 9A thị trấn Phố Ràng phản ánh, thời
gian gần đây cơ sở chế biến sắn tươi của Hợp tác xã Thuận Tiến địa điểm tại tổ
dân phố 9A thị trấn Phố Ràng lợi dụng thủy điện Phúc Long dâng nước và đêm
tối, vận chuyển chất thải bằng xe ô tô và đổ trộm ra sông chảy, thời gian đổ trộm
chất thải diễn ra từ khoảng 18h đến 21h. Qua kiểm tra thực tế tại thời điểm kiểm
tra và thông tin xác minh cho thấy Hợp tác xã Thuận Tiến không đổ chất thải
xuống sông chảy như thông tin đã phản ánh.
- Phối hợp với sở TNMT kiểm tra công trình xả nước thải vào nguồn nước
của Hợp tác xã Thuận Tiến.
IV. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại
1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy định. Phối
hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt trọng dịp kỷ niệm 32
năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân
Việt Nam, Lễ Noel, Tết dương lịch năm 2022.
Tổ chức thâm nhập tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022; hoàn thiện
hồ sơ, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, tổ chức khám lại sức khỏe lần 2.
2. An ninh, trật tự an toàn xã hội
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2.1. An ninh chính trị
- Hoạt động tôn giáo: Nhìn chung ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.
- Tình hình công dân đi nước ngoài lao động làm thuê:
+ Số công dân đi lao động làm thuê ở nước ngoài: 01 TH đi Campuchia
làm thuê ở xã Lương Sơn.
+ Số công dân đi Trung Quốc lao động làm thuê quay về địa phương: 26
trường hợp.
+ Số công dân hiện đang lao động làm thuê ở Trung Quốc: 330trường
hợp; làm thuê ở Campuchia: 01 trường hợp.
2.2. Về trật tự, an toàn xã hội
- Tội phạm về TTXH: 01 vụ (giảm 8 vụ so với cùng kỳ).
- Tội phạm về ma túy: Phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng (giảm 01 vụ so
với CK), thu giữ 1.047,7 gram heroin.
- Vi phạm về quản lý kinh tế: 01 vụ, thu giữ 325 kg thực phẩm đông lạnh,
trị giá 18.300.000 đồng, xử phạt 01 đối tượng: 12.000.000 đồng.
- Vi phạm về trật tự xã hội: đánh bạc 2 vụ/11 đối tượng, xử phạt VPHC 01
vụ/6 đối tượng = 9.000.000 đồng.
- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tai nạn, va chạm giao
thông: 01 vụ, chết 01 người, hư hỏng 01 xe ô tô, 01 xe mô tô. Trong Quý I ra
quyết định xử phạt vi phạm hành chính 63 trường hợp = 136.629.150đ; tạm giữ
26 xe mô tô; 01 xe ô tô; tước 27 GPLX.
- Tai nạn, tệ nạn xã hội khác: 06 vụ (giảm 03 vụ), chết 06 người (tăng 01
người).
3. Công tác Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các
thôn, bản, tổ dân phố được 19 cuộc có 1.222 lượt người tham gia. Ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban
Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác PBGDPL,
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Duy trì hoạt động
của các tổ hòa giải thôn, bản, tổ dân phố ở các xã, thị trấn. Kiểm tra tính pháp lý
hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc: 01 hồ sơ.
Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL huyện Bảo Yên
năm 2022; kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật; tuyên truyền viên pháp luật
cấp xã năm 2022. Biên soạn tài liệu phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng
không Sa Pa. Xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022.
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4. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo:
a) Công tác tiếp công dân: Trong Quý I, Tổng số lượt tiếp: 41 lượt/43
người/41 việc. Trong đó: Tiếp lần đầu 40 lượt, tiếp nhiều lần 1 lượt, cụ thể:
- Tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện tiếp: 17 lượt/19 người/17 việc.
- Tại Phòng tiếp dân của Thanh tra huyện tiếp: Không có công dân đến
- Tại UBND các xã, thị trấn tiếp: 24 lượt/24 người/24 việc.
b) Tiếp nhận và xử lý đơn: Tổng số đơn tiếp nhận trong Quý I: 23 đơn/23
việc. Trong đó: Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý: 23 đơn/23 việc; Số đơn đã
xử lý: 22 đơn/22 việc, 01 đơn đang xử lý.
c) Kết quả giải quyết các đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo:
Tổng số đơn phản ánh, kiến nghị phải giải quyết trong kỳ 19 đơn/19 việc, đã giải
quyết 6 đơn/19 việc, đạt tỷ lệ 31,57%. Hiện còn lại 13 đơn/13 việc đang xem xét
giải quyết.
d) Công tác thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng:
Tổng số cuộc thanh tra triển khai trong quý Quý I: Không
Thực hiện hoàn thiện cuộc thanh tra từ kỳ trước chưa thực hiện xong
chuyển sang và bàn hành kết luận thanh tra: 04 cuộc (02 cuộc theo kế hoạch và
02 cuộc đột xuất). Kết quả:
Qua kết quả thanh tra có 01 đơn vị có sai phạm, về tính chất, mức độ vi
phạm: không có dấu hiệu tham ô, tham nhũng, do viên chức chuyên môn thực
hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác kế toán đã không tham mưu cho lãnh đạo
thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính dẫn đến việc thanh toán tiền chưa
đúng quy định, tổng số tiền 50.750.000 đồng.
Kiến nghị xử lý vi phạm:
+ Xử lý về kinh tế: Kiến nghị thu hồi tiền sai phạm nộp vào ngân sách
50.750.000 đồng.
+ Xử lý trách nhiệm: Kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 02 cá
nhân (01 lãnh đạo và 01 viên chức chuyên môn).
Đánh giá chung:
Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP về Quy định tạm thời “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, huyện Bảo Yên đã triển
khai những quyết sách đúng đắn, linh hoạt, những giải pháp phù hợp cho tình
hình mới, Nhờ đó, các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn cơ bản đã quay trờ
lại bình thường, tình hình phát triển kinh tế, xã hội tháng 3 và Quý I năm 2022
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duy trì ổn định, phục hồi và tăng trưởng. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung
thời vụ, diện tích, năng suất, sản lượng đạt và vượt kế hoạch. Sản xuất tiểu thủ
công nghiệp ổn định, các đơn vị tích cực đẩy mạnh sản xuất, khắc phục khó
khăn để đạt kế hoạch đề ra; hoạt động thương mại dịch vụ tăng so với tháng
trước; giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh. Công tác tiêm phòng vác xin
Covid-19 đảm bảo đúng kế hoạch, cơ bản dân số trên 12 tuổi đã được tiêm đủ 2
mũi, tiếp tục triển khai tiêm mũi 3 cho dân số trên 18 tuổi. Các chính sách hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid19 được triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; tình hình an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội duy trì ổn định. Quốc phòng, an ninh, trật tự
an toàn xã hội được đảm bảo.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện
trong tháng 3 và Quý I năm 2022 vẫn còn những khó khăn, hạn chế như:
Tiến độ thực hiện chương trình Nông thôn mới, triển khai một số đồ án
quy hoạch, dự án đầu tư công trình chưa đảm bảo tiến độ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành
phố trong cả nước nên cũng ảnh hưởng tới nhiều hoạt động của huyện (do là địa
bàn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao). Các ngành du lịch, vận tải, dịch vụ bị
ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, một số hoạt động mới hoạt động trở lại. Giải
ngân vốn đầu tư công còn đạt thấp so với tiến độ yêu cầu.
An ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Nguyên nhân các tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do ảnh hưởng toàn
diện, tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, các địa
phương, động lực phát triển của cả nền kinh tế. Ngoài ra, công tác lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành ở một số cơ quan cấp huyện và địa phương có nơi có lúc còn
chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ, nhất quán, phối hợp chưa hiệu quả, không linh
hoạt.
B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 4 VÀ QUÝ II NĂM 2022
Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra
trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND
tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện để phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất các
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó, tập trung thực hiện một
số nội dung trọng tâm sau:
1. Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn:
- Kiểm tra tình hình sản xuất, công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật
nuôi vụ Đông Xuân và công tác phòng chống cháy rừng năm 2021-2022;
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- Hướng dẫn nhân dân tăng cường theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên cây
trồng; chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung cho sản xuất vụ Xuân năm 2022 đúng
khung thời vụ, cơ cấu giống đảm bảo kế hoạch đề ra.
- Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, giám sát chặt chẽ
ổ dịch, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi trên địa bàn, xử lý triệt để, không để lây lan ra diện rộng, sớm khống chế và
dập tắt ổ dịch.
- Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, tăng
cường công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trong mùa khô hanh 2021-2022
tại các xã, thị trấn; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động trong
công tác ứng cứu, chữa cháy rừng để hạn chế thấp nhất nếu có xảy ra cháy rừng
trên địa bàn quản lý.
Tiếp tục triển khai nội dung hỗ trợ Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh
trong nông nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 theo Nghị quyết 105/NQ-CP
ngày 9/9/2021; tiếp tục triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao
động nông thôn năm 2021; hoàn thành kế hoạch sắp xếp dân cư năm 2021 trên
địa bàn toàn huyện.
2. Công nghiệp, xây dựng cơ bản:
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công theo
thẩm quyền; rà soát tiến độ giải ngân đối với từng dự án, kiên quyết điều chuyển
kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân, không hiệu quả sang cho các dự án
có khả năng giải ngân cao, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài.
- 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 trọng điểm trên địa bàn.
- Tiếp tục chuẩn bị các kịch bản, phương án phòng chống dịch Covid - 19
tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khi có dịch bệnh xảy ra.
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. Tiếp tục 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 ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.
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Xây dựng Phương án Phục hồi du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
COVID-19. Từng bước phục hồi thị trường khách du lịch nội địa, khôi phục lại
ngành du lịch, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, giảm bớt
thiệt hại, tác động tiêu cực cho doanh nghiệp; Xây dựng tour du lịch tâm linh,
cộng đồng kết nối Đền Bảo Hà – Xuân Thượng, Nghĩa Đô; Tiếp tục triển khai
các hoạt động truyền thông quảng bá, xúc tiến: Sản xuất Video, clip “Bảo Yên điểm đến thân thiện, an toàn và hấp dẫn” quảng bá trên các kênh truyền thông,
kênh thông tin điện tử, mạng xã hội,...
4. Tài chính, tín dụng:
- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị,
địa phương theo dõi sát sao tiến độ thu ngân sách, chỉ đạo quyết liệt đảm bảo
hoàn thành dự toán được giao trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ viêc chi ngân sách;
triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên bố trí nguồn chi ngân sách cho công
tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác.
- 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 ích ngân hàng có chất lượng cao. 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. Đẩy mạnh thực hiện
Chương trình kết nối Ngân hàng - doanh nghiệp và các chương trình tín dụng
khác của Chính phủ, của ngành.; Tạo điều kiện để phát triển các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác, 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,…
5. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 17/8/2021 của
UBND tỉnh về thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn
2021 -2025; kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 29/6/2021 về thực hiện Đề án
“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” trên địa bàn huyện;
dự thảo Kế hoạch mừng Đảng mừng Xuân năm 2022.
- Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo công tác dạy, học đảm
bảo ứng phó với dịch Covid-19; đảm bảo an ninh, an toàn nhà trường.
- Lĩnh vực Y tế: Tuân thủ các nguyên tắc ngăn chặn, phát hiện, cách ly,
khoanh vùng dập dịch và điều trị kịp thời; khuyến cáo người dân thực hiện tốt
thông điệp “5K” của Bộ Y tế; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đối với
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các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động nhập cảnh từ nước ngoài. Tiếp tục đẩy
nhanh tiến độ tiêm vacxin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo kế hoạch,
đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trung tâm Y tế tiếp tục xây dựng phương án tiêm
vacxin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi và mũi tăng cường cho các nhóm
đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- An sinh xã hội: tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP
ngày 01/7/2021 của Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; chăm lo
đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo,
người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn,
người mất việc làm do dịch bệnh… đảm bảo kịp thời, thực chất.
6. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày
10/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác
quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn
tỉnh Lào Cai. 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. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết
các trường hợp làm nhà trên đất Nông nghiệp đảm bảo kế hoạch giao.
Tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và kiểm tra các
hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, trong đó quản lý chặt sản lượng khai
thác theo giấy phép. 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 khu vực khai thác, chế biến khoáng sản, các cơ
sở chế biến nông, lâm sản trên địa bàn...;
7. Quốc phòng - an ninh
- Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì: Giữ vững ổn định chính trị, củng cố
quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
- Công an huyện chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các xã, thị trấn
tăng cường công tác bảo đảm an ninh; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục
tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
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
- Đẩy mạnh triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi
trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hoá quy định kinh doanh, cải cách hành
chính. Tích cực đối ngoại với doanh nghiệp, người dân, đề xuất cấp có thẩm
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quyền tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách theo tinh thần
Nghị quyết số 45/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022;
Kế hoạch CCHC khối các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm
2022 và giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hành động thực hiện thắng lợi Chỉ
thị của Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Xây
dựng các Kế hoạch duy trì và cải thiện các chỉ số: SIPAS, PAR INDEX, DDCI,
ICT-Index, năm 2022...
- 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 tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt từ 25% lên 40%,
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.
- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; bám sát diễn biến tình hình dịch
bệnh Covid-19 để tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo
kịp thời, trung thực, chính xác, khách quan. Kịp thời đấu tranh, phản bác các
thông tin giả, sai sự thật, thông tin xấu nhất là về phòng, chống dịch bệnh Covid19 và hiệu quả của chiến lược vaccin.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội huyện Bảo Yên tháng 3 và Quý I, nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 4 và Quý II
năm 2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thống kê tỉnh;
- TT. HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND;
- VPHU và các đơn vị thuộc HU;s
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH, các CV.
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