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Phần I 
 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, 

ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, động lực thúc đẩy thực 

hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020 

- 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tình hình đại dịch 

Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt 

của người dân dần trở lại bình thường. Ngay từ đầu năm UBND huyện đã tổ chức 

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo nội dung Chỉ 

thị, Nghị quyết của UBND tỉnh và Huyện uỷ, HĐND huyện đã đề ra. 

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 

6 tháng đầu năm trong bối cảnh giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao (xăng, 

dầu, xi măng, sắt thép, phân bón, thức ăn chăn nuôi…); thời tiết, thiên tai diễn biến 

bất thường như: rét đậm, rét hại, mưa lũ, sạt lở đất,…; nguồn vốn các Chương trình 

MTQG chưa được phân bổ, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện, ảnh hưởng đến sản xuất 

đời sống của nhân dân.  

UBND huyện đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện uỷ; 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp để vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phát 

triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống cho Nhân dân. Kết quả cụ thể như sau:   

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

Từ đầu năm đến nay tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND huyện đã 

chỉ đạo tăng cường nắm tình hình, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. 

1.1. Trồng trọt 

Ban hành kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2022-2025, định 

hướng đến năm 2030; kế hoạch phát triển cây ăn quả lợi thế, đặc sản theo hướng sản 

xuất hàng hóa tập trung, bền vững giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch năm 2022 trên 
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địa bàn. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu 

tư thâm canh, tăng vụ, mở rộng diện tích gieo trồng bảo đảm đúng thời vụ; chăm 

sóc, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng. Kết quả gieo trồng một số cây trồng như 

sau:  

1.1.1. Cây lương thực: Tính đến ngày 30/6/2022, tổng diện tích cây lương 

thực toàn huyện 9.536,58 ha, đạt 97,8% kế hoạch, tăng 1.183,88 ha so với cùng kỳ 

năm 2021; sản lượng đạt 1.539,86 tấn, đạt 6,9% kế hoạch, tăng 22,31 tấn so với cùng 

kỳ năm 2021, trong đó: 

- Lúa vụ Đông Xuân 299,08 ha, đạt 97,4% kế hoạch giao1, giảm 1,92 ha so 

với cùng kỳ năm trước; năng suất đạt 50,7 tạ/ha (tăng 1,18 tạ/ha so với cùng kỳ năm 

trước), đạt 100,4% kế hoạch; sản lượng 1.516,34 tấn, tăng 25,79 tấn so với cùng kỳ 

năm 2021, đạt 97,8% kế hoạch. 

- Lúa mùa: Đã thực hiện gieo cấy được 1.450 ha, đạt 85,8% kế hoạch. 

- Ngô vụ Đông Xuân 2.974 ha, đạt 100,68% kế hoạch (trong đó: Ngô vụ Đông 14 

ha, giảm 2,7 ha so với cùng kỳ năm trước; sản lượng 23,52 tấn, giảm 3,5 tấn so với cùng 

kỳ năm 2021, đạt 88,6% kế hoạch. Ngô vụ Xuân hè 2.960 ha, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 

25 ha so với cùng kỳ năm 2021; hiện cây đang sinh trưởng và phát triển tốt). 

- Lúa nương: diện tích gieo cấy 4.813,5 ha, giảm 286,5 ha so với năm 2021, 

đạt 101,1% kế hoạch. Hiện lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt. 

1.1.2. Cây công nghiệp dài ngày: Tiếp tục chăm sóc 1.267,7 ha cây cao su, 

trong đó diện tích cho khai thác mủ là 1.058,88 ha, tăng 126,05 ha so với cùng kỳ 

năm 2021, đạt 99,99% kế hoạch; sản lượng ước đạt 365,4 tấn mủ khô.  

Triển khai trồng cây Quế tại xã Na Sang, Mường Tùng, Sá Tổng với diện tích 

82,01 ha, đã trồng 20 ha tại các xã Mường Tùng, Sá Tổng. Phối hợp với Công ty Cổ 

phần Liên Việt Mường Chà tiến hành đo đạc, quy chủ diện tích đất trồng cây Mắc ca 

công nghệ cao, đến thời điểm hiện tại đã đo đạc quy chủ được 100 ha tại xã Huổi Mí2. 

1.1.3. Cây trồng khác: Đậu tương vụ Xuân Hè: 167,5 ha, giảm 7,5 ha so với 

cùng kỳ năm 2021, đạt 60,91% kế hoạch. Lạc vụ Xuân Hè: 61 ha, giảm 15 ha so với 

cùng kỳ năm 2021, đạt 61,62% kế hoạch; Sắn 867,9 ha, tăng 302,9 ha so với năm 

2021, đạt 147,1% kế hoạch; Dứa 319 ha, tăng 17 ha so với năm 2021, đạt 99,69% 

kế hoạch; Dong riềng 262,66 ha, tăng 7,66 ha so với năm 2021, đạt 97,3% kế hoạch. 

1.2. Chăn nuôi, thuỷ sản  

Ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ 

(trâu, bò) theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2022-

2025 và kế hoạch năm 2022. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm; chú trọng công tác phòng, chống dịch tả Lợn Châu phi, bệnh 

viêm da nổi cục trâu, bò và các bệnh truyền nhiễm khác. Công bố dịch bệnh tả lợn 

 
1 Xã Ma Thì Hồ kế hoạch giao 10 ha không thực hiện gieo cấy vụ đông xuân; các xã có diện tích tăng là Sa 

Lông, Huổi Lèng. 
2 Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 

Công ty Cổ phần Liên Việt Mường Chà triển khai thực hiện dự án, tại Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 

của UBND tỉnh, với diện tích 9.866,68 ha, tổng vốn đầu tư 2.164,54 tỷ đồng (giai đoạn 2022-2025). 
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Châu Phi tại xã Mường Mươn3. Tổng đàn gia súc hiện có 44.503 con gia súc, đạt 

94,1% kế hoạch4.  

Duy trì diện tích nuôi, trồng thủy sản 35,8 ha; tổng sản lượng 31,38 tấn, đạt 

48,13% kế hoạch, tăng 1,54 tấn so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng nuôi 

27,58 tấn; sản lượng khai thác 3,8 tấn. 

1.3. Lâm nghiệp 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp 

giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch năm 2022 trên địa bàn huyện. Tổng diện tích được 

chi trả dịch vụ môi trường rừng là 44.505,226 ha; độ che phủ rừng đạt 42,18%, đạt 

98,6% kế hoạch; thiết kế trồng rừng 62,84 ha tại các xã (Na Sang, Mường Tùng, Sa 

Lông); chăm sóc rừng trồng phòng hộ 17,19 ha, đạt 100% kế hoạch; chăm sóc rừng 

trồng chuyển tiếp 104,02 ha, đạt 100% kế hoạch; hỗ trợ gạo chuyển tiếp 3,6 ha, đạt 

100% kế hoạch; bảo vệ rừng trồng năm thứ 2, 3 là 14,207 ha, đạt 100% kế hoạch. 

Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 2.312 ha (trong đó: khoanh nuôi tái sinh mới đã thiết 

kế 305 ha; khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp 2.007 ha). 

Chấp thuận cho Nhà đầu tư khảo sát, lập dự án trồng rừng sản xuất và nhà 

máy viên nén gỗ để sản xuất điện sinh khối với diện tích 4.000 ha5. Tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vụ vi phạm lâm luật6. 

1.4. Công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn 

Ban hành Quy chế về công tác thường trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện. Chỉ 

đạo UBND cấp xã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, củng cố lực lượng xung 

kích phòng chống thiên tai. 

Chủ động kiểm tra, rà soát, xác định những khu vực xung yếu có nguy cơ xảy 

ra thiên tai như: Lũ quét, sạt lở đất,… gây mất an toàn trên địa bàn để xây dựng kế 

hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho sát với tình hình thực tế nhằm 

chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau 

mùa mưa lũ. Kiểm tra rà soát, sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp7. 

 Kiểm tra rà soát các công trình thiệt hại, các hộ gia đình nằm trong vùng có 

nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Kiên quyết di dời hoặc sơ tán những 

hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Qua kiểm 

tra, rà soát đã tổ chức di dời 41 hộ tại các xã Huổi Lèng, Nậm Nèn ... đến nơi an 

 
3 Tiêu hủy 22 con lợn với trọng lượng 1.555 kg, khoanh vùng khống chế dịch bệnh không để dịch lây lan ra 

diện rộng. 
4 Trong đó: Đàn trâu là 14.858 con, đạt 99,7% kế hoạch; Đàn bò là 5.446 con, đạt 98,66% kế hoạch; Đàn lợn 

là 24.199 con, đạt 90,1 % kế hoạch; Đàn gia cầm là 194.900 con, đạt 95,9% kế hoạch 
5 Dự án đang được Sở Kế hoạch và đầu tư lấy ý kiến tham gia của các sở, ban ngành và UBND huyện Mường 

Chà về chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án, trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư 

đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.  
6 Xảy ra 13 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp (tăng 9 vụ so với cùng kỳ năm trước), trong đó: 12 vụ phá rừng trái 

pháp luật, tổng diện tích rừng thiệt hại 6.382m2 (thu giữ 1,437m3 gỗ, 11 dao phát); 1 vi phạm quy định về bảo vệ động 

vật rừng (thu giữ 150 cá thể chim Chào mào, 1 lồng nhốt). Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 134 triệu đồng.   
7 Sửa chữa 3 công trình thuỷ lợi, 2 công trình nước sinh hoạt (Sửa chữa, khắc phục sau lũ công trình nước 

sinh hoạt bản Co Đứa, xã Na Sang; Sửa chữa, khắc phục sau lũ công trình nước sinh hoạt bản Huổi Nhả, xã Mường 

Mươn; Sửa chữa, khắc phục sau lũ công trình thủy lợi Nậm Cút, xã Nậm Nèn; Sửa chữa, khắc phục sau lũ công trình 

thủy lợi bản Đề Dê, xã Sá Tổng; Sửa chữa, khắc phục sau lũ công trình thủy lợi Ích Co Mạ, xã Mường Tùng).  
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toàn, có kế hoạch di dời 54 hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao cần phải di dời. Sáu 

tháng đầu năm xảy ra thiên tai (rét đậm, rét hại; mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất) làm thiệt 

hại về người, tài sản của nhà nước và Nhân dân ước thiệt hại 7.987 triệu đồng8.  

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện và các xã, thị trấn thường trực duy 

trì phòng chống thiên tai 24/24 giờ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, dự trữ 

lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng dịch 

đáp ứng kịp thời khi có thiên tai xảy ra. Chủ động sử dụng nguồn ngân sách của đơn 

vị, địa phương, huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục có hiệu 

quả những thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản 

xuất vùng bị thiên tai. Đồng thời chủ động kiến nghị Tỉnh xem xét, điều chỉnh, đầu 

tư một số dự án mới nhằm di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai. 

2. Sản xuất công nghiệp – thương mại, dịch vụ 

2.1. Sản xuất công nghiệp:  

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện đạt 109,82 

tỷ đồng, tăng 9,13% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt sản 

xuất công nghiệp trên địa bàn, cụ thể: Điện sản xuất 79.987.500 kwh, đạt 116,87% 

so với cùng kỳ năm trước, nước máy sản xuất 119.800 m3, đạt 116,87% so với cùng 

kỳ năm trước, gạch không nung sản xuất 947.000 viên, đạt 108,58% so với cùng kỳ 

năm trước, đá khai thác 16.020 m3, đạt 105,68% so với cùng kỳ năm trước. 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, 

tạo điều kiện và mời gọi, kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào địa 

bàn huyện để nghiên cứu đầu tư và liên kết sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 

Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

dự án thuỷ điện trên địa bàn huyện (Mường Mươn, Mường Tùng, Ma Thì Hồ, Phi 

Lĩnh) góp phần tích cực vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 

động và tăng nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động 

khai thác khoáng sản (đá, cát, sỏi...), sản xuất nước máy, vật liệu xây dựng (gạch 

không nung, gạch blok).  

2.2. Thương mại, dịch vụ: 

Mặc dù bị tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời tiết, khí hậu diễn 

biến phức tạp, biến động giá cả một số mặt hàng thiết yếu, song hoạt động sản xuất 

kinh doanh, thương mại, dịch vụ vẫn được duy trì, hoạt động ổn định. Tổng mức lưu 

chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ (theo giá hiện hành) ước đạt 296.690 

triệu đồng, tăng 9,65% so với cùng kỳ năm trước; cấp mới 26 hộ đăng ký kinh doanh 

với số vốn 3.170 triệu đồng và 1 hợp tác xã với số vốn 2.000 triệu đồng.   

Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá; kiểm tra, kiểm soát 

chống vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, ngăn chặn 

việc đầu cơ nâng giá đối với một số mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân. 

Hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa được thông suốt, hàng hóa đa dạng về 

 
8 Thiệt hại về người: 1 người bị chết, 1 người bị thương; thiệt hại về nhà ở làm ảnh hưởng đến 122 hộ ước 

thiệt hại 61 triệu đồng; thiệt hại về sản xuất nông nghiệp ước thiệt hại 2.726 triệu đồng (trồng trọt: vùi lấp và cuốn trôi 

15,28 ha cây trồng vụ xuân hè; 17.2 ha diện tích đất ruộng ước thiệt hại 421 triệu đồng; về chăn nuôi: 129 con gia súc 

bị chết rét; mưa lũ cuốn trôi, sét đánh 6 con gia súc ước thiệt hại 2.225 triệu đồng; vùi lấp 0,8 ha ao cá). Về sơ sở hạ 

tầng 5.200 triệu đồng (7 công trình thủy lợi; 4 trường học; 15 tuyến đường giao thông; 1 công trình nước sinh hoạt, 2 

trạm y tế). 
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mẫu mã, chủng loại, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của Nhân dân. Đã kiểm 

tra xử phạt 5 vụ với tổng số tiền 6,5 triệu đồng9. 

3. Tài chính – Ngân hàng 

Công tác thu ngân sách được triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm 

đảm bảo tăng thu so với cùng kỳ năm 2021 và tiến độ kế hoạch thu ngân sách năm 

2022; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên nguồn cải cách tiền lương, bố trí kinh phí 

hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng của dịch Covid-19; bám sát dự toán, đảm bảo công 

khai, minh bạch, thực hiện chi đúng, đủ chế độ chính sách và thực hiện chính sách an 

sinh xã hội. Tính đến ngày 30/6/2022, thu ngân sách địa phương là 297.276 triệu đồng, 

đạt 51,95% so với dự toán và bằng 91,65% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn là 24.629 triệu đồng, đạt 74,63% dự toán và bằng 

141,6% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước huyện hưởng là 21.665 

triệu đồng, đạt 70,74% dự toán và bằng 130,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Chi ngân sách địa phương là 272.421 triệu đồng, đạt 47,61% dự toán và bằng 

103,6% so với cùng kỳ năm 2021. 

Hoạt động Ngân hàng đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà 

nước về huy động và lãi suất, áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý, mức độ rủi ro 

của khoản vay và chia sẻ khó khăn với khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng nguồn vốn huy động 

của các ngân hàng đạt 643.126 triệu đồng; tổng dư nợ 750.819 triệu đồng; nợ xấu 

1.788 triệu đồng, chiếm 0,24% tổng dư nợ. 

4. Giao thông, xây dựng; quản lý đô thị, nông thôn 

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, giao thông, trật tự xây dựng được 

tăng cường. Ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU 

ngày 09/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển cơ sở, hạ tầng đô 

thị, thị trấn Mường Chà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn khảo sát, xây dựng Quy 

hoạch chung của huyện tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến 2050; Tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý đô thị thị trấn theo quy 

hoạch; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thị trấn; triển khai 

lập điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới 11/11 xã; chú trọng công tác quản lý trật tự 

xây dựng, quản lý môi trường đô thị, nông thôn; kiểm tra chất lượng các công trình 

xây dựng 10 nhằm đảm bảo phát huy tối đa công năng, hiệu quả đầu tư các công trình, 

dự án trên địa bàn.  

Tăng cường kiểm tra hệ thống cầu, cống, nền đường, hệ thống báo hiệu; Phối 

hợp Công ty đường bộ II đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh 

lộ trên địa bàn; thường xuyên rà soát các vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt trượt,  

sẵn sàng có phương án xử lý khi xảy ra ách tắc giao thông. 

 
9 4 vụ không niêm yết giá, phạt 4,5 triệu đồng; 01 vụ không treo biển thông báo giờ đóng, mở cửa hàng 

xăng dầu, phạt 2 triệu đồng.  
10 Kiểm tra chất lượng 12 công trình xây dựng (trong đó: 03 công trình khởi công mới, 09 công trình hoàn 

thành, bàn giao đưa vào sử dụng), các công trình được triển khai thi công xây dựng cơ bản đúng tiến độ, chất lượng 

cơ bản đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 
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Tiếp tục duy trì 97% dân số thị trấn được dùng nước sạch, 88% dân số khu vực 

nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% số xã có điện lưới Quốc 

gia đến trung tâm xã; 81,79% hộ dân được sử dụng điện (tăng 1,97% so với năm 

2021). Duy trì 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được quanh năm; 

78,22% đường trục thôn, bản, liên thôn bản đến trung tâm xã được bê tông hóa; 72,3% 

đường nội bản được bê tông hóa; 2,45% đường ra khu sản xuất được cứng hóa. 

5. Khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường 

5.1. Khoa học công nghệ:  

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghê, tiến bộ kỹ thuật vào trong quản lý 

và sản xuất kinh doanh đạt nhiều kết quả thiết thực; ban hành Kế hoạch áp dụng duy 

trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 

các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện năm 2022, Kế hoạch 

hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và 

công nghệ năm 2023. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân và triển khai thực hiện 

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức cuộc 

thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 6 năm 202211 và công nhận 283 sáng 

kiến kinh nghiệm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành giáo dục.  

5.2. Tài nguyên và môi trường 

Hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Mường Chà 

và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định, phê 

duyệt. Hoàn thành phương án giao đất lâm nghiệp có rừng với diện tích 10.887,3 ha; 

đối với đất lâm nghiệp chưa có rừng tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và đơn 

vị tư vấn triển khai công tác đo đạc, quy chủ ngoài thực địa (đến nay đã thực hiện 

được 4 xã Na Sang, Huổi Mí, Mường Mươn, Ma Thì Hồ) với diện tích 12.781,7 ha; 

triển khai công tác đo đạc, quy chủ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án án trồng cây Mắc Ca công nghệ cao tại xã 

Huổi Mí với diện tích 12ha.  

Tăng cường công tác quản lý đất đai, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho người dân 

thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai từ cơ sở. Cấp mới, cấp đổi 37 

GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích 33.023,35m2; thành lập Đoàn 

kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và khai thác vật liệu thông thường trên 

địa bàn các xã, thị trấn, qua kiểm tra có 6 trường hợp vi phạm quản lý, sử dụng đất 

đai (xã Na Sang 04 trường hợp, Mường Mươn 01 trường hợp và Thị trấn 01 trường 

hợp). Rà soát, bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022. Tổ chức đấu giá 14 lô đất 

với diện tích 1.577m2, với giá trị trúng thầu 5.126 triệu đồng. Thu hồi 443.709m2 để 

 
 11 Có 35 mô hình/sản phẩm đạt giải (5 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải khuyến khích). 
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thực hiện các dự án trên địa bàn huyện12; Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác quản lý, 

sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện13. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường; nâng cao hiệu quả công 

tác thu gom, xử lý rác thải tại thị trấn và một số xã (Mường Mươn, Na Sang, Sa Lông 

và Ma Thì Hồ); tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày 

Khí tượng thế giới (23/3) và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Ban hành kế hoạch 

thu gom, vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng năm 2022. Tổ chức kiểm tra phát hiện và xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản tại xã Sá Tổng, thu nộp ngân sách huyện 

10 triệu đồng. 

6. Thực hiện các chương trình MTQG. 

Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tổ chức rà soát đề xuất danh mục đầu tư 

các dự án giai đoạn 2021-2025 và dự kiến năm 2022 trình UBND tỉnh, sở Kế hoạch 

và Đầu tư, cụ thể: 

6.1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2021-2025: Tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghị 

quyết về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn 

với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội huyện Mường Chà 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Rà soát chấm điểm các dự án thành 

phần thuộc chương trình; đề xuất danh mục giai đoạn 2021-2025 là 43 dự án, dự 

kiến năm 2022 là 12 dự án trình UBND tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 

6.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM): Ngay từ đầu năm, 

UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã tiếp tục 

triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022. Rà soát, đề xuất 

trình danh mục dự kiến khởi công mới năm 2022 với tổng số vốn dự kiến là 17.317 

triệu đồng, bố trí cho 8 dự án, trình UBND tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 

Hướng dẫn, đôn đốc xã Hừa Ngài đăng ký các nội dung, tiêu chí phấn đấu cơ 

bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 theo kế hoạch. Kiểm tra Chương trình xây 

dựng nông thôn mới năm 2022 các xã: Mường Mươn, Na Sang, Sa Lông. Chỉ đạo 6 

xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (xã Sa Lông, Mường Mươn, Na Sang, Nậm Nèn, 

Pa Ham, Ma Thì Hồ) tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Bình quân các 

xã trong toàn huyện, số tiêu chí đạt/xã là 13,72 tiêu chí, tăng 0,36 tiêu chí/xã so với 

cùng kỳ năm 2021, đạt 92,08% kế hoạch; bình quân các bản đạt 10,9 tiêu chí/bản, 

tăng 0,98 tiêu chí/bản so với cùng kỳ năm 2021, đạt 94,78% kế hoạch. 

6.3. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổ chức rà soát đánh giá, xác 

định huyện nghèo theo Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. Rà soát, lập danh mục dự kiến đầu tư giai đoạn 

 
12 San ủi mặt bằng đường vào điểm ĐCĐC, điểm định canh định cư Huổi Chá, xã Mường Tùng với tổng diện 

tích 14.456,3m2 của 7 hộ, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ 1.116,6 triệu đồng. Nhà máy Thủy điện Mường Tùng 

thuộc địa bàn xã Mường Tùng với tổng diện tích 123.252,7m2 của 52 hộ, 1 cộng đồng bản, với tổng số tiền bồi thường 

hỗ trợ 10.777,97 triệu đồng. Thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền bảo vệ rừng và sử dụng đất rừng tại xã Mường 

Mươn, với tổng diện tích diện tích 306.000m2 để điều chỉnh sang trồng cây cao su.  
13 37 tổ chức quản lý, sử dụng đất cơ bản đúng mục đích, ổn định, không có tranh chấp; 2 tổ chức sử dụng 

đất không phù hợp với quy hoạch; 2 tổ chức không sử dụng; 2 tổ chức sử dụng sai mục đích. 
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2021-2025 trên địa bàn huyện với tổng số vốn dự kiến là 192.263 triệu đồng, bố trí 

cho 16 dự án. Năm 2022, tổng số vốn dự kiến 66.133 triệu đồng, bố trí cho 11 dự án. 

7. Thực hiện vốn đầu tư phát triển 

Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và các 

cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB nhằm đảm 

bảo tiến độ thực hiện các dự án; kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, quản lý 

tốt chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng, thanh toán, quyết toán các công 

trình hoàn thành đưa vào sử dụng đúng quy định. Thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu 

tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn cân đối ngân sách huyện giai 

đoạn 2021-2025; tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 108.120 triệu đồng, 

ước thực hiện giải ngân đến 30/6/2022 là 19.316,01 triệu đồng, đạt 17,87% kế hoạch, 

cụ thể như sau: 

7.1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 

Tổng kế hoạch vốn giao 26.287 triệu đồng, ước thực hiện giải ngân 15.064,01 

triệu đồng, đạt 57,31% kế hoạch, trong đó: 

- Vốn tỉnh phân cấp cho huyện: Tổng kế hoạch vốn giao 18.287 triệu đồng, 

ước thực hiện giải ngân 7.064,01 triệu đồng, đạt 38,63% kế hoạch. 

- Vốn do tỉnh quản lý: Tổng kế hoạch vốn giao 8.000 triệu đồng, ước thực 

hiện giải ngân 8.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. 

7.2. Nguồn vốn ngân sách Trung ương 

Tổng kế hoạch vốn giao 81.833 triệu đồng, giải ngân 4.252 triệu đồng, đạt 

5,2% kế hoạch, trong đó: 

- Nguồn vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg: Tổng kế hoạch vốn giao 5.500 

triệu đồng, ước thực hiện giải ngân 4.252 triệu đồng, đạt 77,31% kế hoạch. 

- Nguồn vốn NSTW khác: Tổng kế hoạch vốn giao 76.333 triệu đồng; các dự án 

đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ, trình sở chuyên ngành thẩm định theo quy định. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI 

1. Giáo dục - Đào tạo 

Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, chỉ đạo; ngành Giáo dục đã hoàn 

thành nhiệm vụ năm học 2021-2022 với nhiều kết quả tích cực; hầu hết các chỉ tiêu 

năm học ở các cấp học, bậc học đều đạt và vượt so với kế hoạch. Đã thực hiện nghiêm 

túc các biện pháp về phòng chống Covid – 19 tại các cơ sở giáo dục; tổ chức các hình 

thức dạy học, các hoạt động giáo dục phù hợp trong tình hình mới, cơ bản đảm bảo 

tiến độ chương trình, khung thời gian năm học 2021-2022; các chỉ tiêu về huy động 

trẻ ra lớp cơ bản đạt và vượt Nghị quyết HĐND huyện đề ra, chất lượng giáo dục có 

nhiều chuyển biến14; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Giáo dục Phổ thông 

 
14 Toàn huyện có 43 trường với 753 lớp, 18.939 học sinh, trong đó: 1 trường THPT: 21 lớp, 826 học sinh 

(giảm 1 lớp, tăng 60 học sinh so với năm học 2020-2021); 1 trường PTDTNT THPT với 10 lớp: 343 học sinh (tăng 3 

học sinh so với năm học 2020-2021); 15 trường mầm non với 300 nhóm, lớp, 6.554 học sinh (tăng 3 lớp, tăng 113 

học sinh so với năm 2020-2021), đạt 103% kế hoạch; 14 trường tiểu học với 298 lớp, 6.992 học sinh (tăng 2 lớp, 261 

học sinh so với năm học 2020-2021), đạt 101% kế hoạch; 12 trường THCS với 124 lớp, 4224 học sinh (giảm 02 lớp, 

tăng 50 học sinh so với năm học 2020-2021), đạt 96,4% và 1 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên với 2 lớp, 50 học sinh. 
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2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Phối hợp chỉ đạo chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp 

THPT quốc gia trên địa bàn huyện.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, cơ 

bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được 

quan tâm15. Công nhận thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt 

chuẩn quốc gia toàn huyện là 34 trường (chiếm 79,1% so với tổng số trường học trên 

địa bàn huyện)16. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được duy trì và từng 

bước nâng cao các chỉ số, tiêu chí đạt chuẩn theo quy định17; xây dựng, ban hành Kế 

hoạch rà soát, sắp xếp lại cấp phó các cơ sở giáo dục công lập theo Nghị định 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. 

2. Y tế - Công tác Dân số và phát triển 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh, các văn bản 

chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19”, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn huyện.  

Triển khai phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống 

dịch theo 5 nguyên tắc “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch” và 4 

tại chỗ “lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại 

chỗ”.  Phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực trong công tác 

phòng, chống dịch để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhằm hạn chế thấp nhất các 

trường hợp phản ánh của người dân.  

Cân đối nguồn lực; chủ động kinh phí, trang thiết bị, vật tư, hoá chất, sinh 

phẩm, phương tiện kịp thời để triển khai các biện pháp phòng chống dịch sẵn sàng 

ứng phó với mọi tình huống dịch xảy ra trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định. Quản 

lý, cách ly, điều trị người mắc Covid-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng tại nhà; đẩy 

mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện.18 

 
Tỷ lệ huy động: Trẻ 0-2 tuổi ra lớp đạt 49,9%, tăng 0,7% so với kế hoạch; trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp đạt 99,9% 

đạt 100% kế hoạch; trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100% kế hoạch; trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100% kế hoạch; trẻ từ 6-10 tuổi ra lớp 

đạt 99,99% tăng 0,09% so với kế hoạch; trẻ 11 tuổi ra lớp đạt 98,1% tăng 0,1% so với kế hoạch; trẻ 11-14 tuổi học 

THCS đạt 98,1% tăng 0,7% so với kế hoạch. Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần các cấp học đạt trên 98%; tỷ lệ học 

sinh chuyển lớp đạt 99,5%, chuyển cấp đạt 100%. 
15 Vận động tài trợ xây dựng được 16 phòng học, 6 phòng công vụ và 4 nhà vệ sinh, tổng trị giá 1.604,1 triệu đồng.  
16 Mầm non: 10 trường; Tiểu học: 12 trường; THCS: 10 trường; THPT: 2 trường. 
17 Hiện nay 12/12 xã và thị trấn duy trì các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 

12/12 xã và thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3 đạt tỷ lệ 100%; 12/12 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức 

độ 2 đạt 100%; 12/12 xã đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 2 đạt 100%; 8/12 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập GDTHCS 

mức độ 3 đạt 66,7%. 
18 Từ ngày 01/01/2022 đến 26/6/2022, huyện đã ghi nhận 3.166 ca bệnh nhân (khỏi bệnh 3164 bệnh nhân, tử 

vong 2 bệnh nhân); thực hiện cách ly tập trung 768 trường hợp (đã hoàn thành 768 trường hợp); các ly tại nhà 4.448 

trường hợp (trong đó: 4.448 trường hợp đã hết thời gian cách ly). Đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 26/6/2022, tỷ lệ bao phủ vắc xin COVID-19 trên địa bàn huyện như sau: 

- Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Tổng số đối tượng: 24.331 (người), trong đó: Tiêm đủ 2 mũi: 23.130 (95,06%);   

Tiêm Nhắc lại lần 1 (mũi 3): Đạt 74,9%; Tiêm Nhắc lại lần 2 (mũi 4): Đạt 83,6%. 

- Đối tượng trẻ 12 - < 18 tuổi: Tổng số đối tượng: 5.620 (người), trong đó: Tiêm đủ 2 mũi: 5.349 đạt 95,3%; 

Tiêm Nhắc lại lần 1 (mũi 3): Đạt 3,4%; 

- Trẻ 5-<12 tuổi: Tổng số đối tượng: 9.488 (người), trong đó: Mũi 1: 5.376 đạt 56,7%; Mũi 2: 1.831 đạt 19,3%. 
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- Công tác Y tế - Công tác Dân số và phát triển 

Các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, công tác dân 

số và phát triển được triển khai đồng bộ; công tác củng cố y tế cơ cở được quan tâm; 

các chỉ số sức khỏe của người dân được cải thiện, các chỉ số tử vong mẹ, tử vong 

trẻ, suy dinh dưỡng trẻ em giảm19. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu: Tổng số lượt 

khám bệnh: 17.896 lượt (giảm 1,2% so với cùng kỳ); điều trị ngoại trú 16 lượt (giảm 

23,8% so với cùng kỳ), điều trị nội trú 2.076 (tăng 12,2% so với cùng kỳ), tỷ lệ trẻ 

em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ: 49,6% (tăng 11,7% so với cùng kỳ); tỷ lệ phụ nữ 

được khám thai 4 lần/3 kỳ thai nghén: 66,4% (Tăng 9,9% so với cùng kỳ). 

Công tác Dân số và phát triển tiếp tục được quan tâm, một số chỉ tiêu cụ thể 

như sau: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 20,1%o; tỷ lệ phát triển dân số 3,2%; tỷ số giới 

tính khi sinh 107 bé trai/100 bé gái. 

Duy trì 10/12 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; các chương trình phòng 

chống HIV/AIDS được triển khai thực hiện hiệu quả; công tác cai nghiện ma tuý 

được quan tâm, duy trì điều trị cho 83 bệnh nhân Methadone tại Trung tâm y tế 

huyện và 3 điểm vệ tinh tại các xã. Tổ chức vận động 480 người tham gia hiến máu, 

thu được 359 đơn vị máu, đạt 199,83% kế hoạch.   

Tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm dần và 

mùa Lễ hội Xuân 202220; trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện không xảy ra vụ 

ngộ độc thực phẩm.  

3. Văn hoá - Thông tin; Truyền thanh - truyền hình  

Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ IX. Triển khai Kế 

hoạch cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai 

đoạn 2021-2030; kế hoạch phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” năm 2022, đã có 7.104 hộ gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn văn hoá, đạt 105% 

kế hoạch; 106 bản, tổ dân phố đăng ký đạt tiêu chuẩn văn hoá, đạt 105% kế hoạch; 

104 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đăng ký đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 

100% kế hoạch; 7 xã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 100% kế 

hoạch và 1 thị trấn Mường Chà đạt thị trấn văn minh đô thị, đạt 100% kế hoạch. 

Tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Điện Biên, kết quả đạt giải 3 khối 

huyện vùng cao và tham gia Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2022.  

Phối hợp với sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh về việc khai quật di chỉ 

khảo cổ học tại hang Thẳm Tau, xã Pa Ham; Khảo sát, đánh giá lập hồ sơ khoa học 

hang động Tìa Chớ, xã Hừa Ngài. Kiểm tra các hoạt động văn hóa, thiết chế văn hóa 

tại các cơ sở trên địa bàn huyện. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 13-NQ/HU ngày 09/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về bảo tồn và phát 

triển văn hóa các dân tộc huyện Mường Chà, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

 
19 Toàn huyện có 13 cơ sở y tế với 116 giưởng bênh; Tỷ lệ 7,8 Bác sỹ/vạn dân, đạt 96,89% kế hoạch; 1,2 

Dược Sĩ ĐH/vạn dân, đạt 89,55% kế hoạch; 100% trạm y tế xã có bác sĩ hoạt động; 100% trạm y tế xã có Y sỹ y học 

cổ truyền. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi 22,6%, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2021; Tỷ suất 

chết trẻ dưới 1 tuổi 25,5‰, giảm 0,3‰ so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ sinh con thứ 3 vi phạm chính sách dân số  là 

31,2% (tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021) 
20 Kết quả đã kiểm tra 321 cơ sở, trong đó: 320 cơ sở đạt, 1 cơ sở vi phạm, đã xử phạt hành chính tổng số 

tiền 0,75 triệu đồng.  
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quyết số 08-NQ/HU ngày 30/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển 

du lịch huyện Mường Chà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  

Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được quan tâm, duy trì 9 

mô hình phòng chống bạo lực gia đình đạt 100% kế hoạch; 80 bản, tổ dân phố có 

câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững đạt 100% kế hoạch. Phối hợp với sở Văn 

hóa, thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Văn hóa và Phụ 

nữ xã về xây dựng nếp sống văn hóa, công tác phòng chống bạo lực gia đình. 

Duy trì tiếp, phát sóng đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các Chương trình 

phát thanh của Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh (ĐTV) đảm bảo thời lượng phát 

thanh 19h/ngày, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động trên các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vào các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan 

trọng của tỉnh, của huyện.  

4. Lao động, Thương binh và Xã hội 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động “đền 

ơn đáp nghĩa”; thăm và tặng quà các đối tượng người có công, hộ gia đình chính 

sách nhân dịp Tết nguyên đán; vận động Tết vì người nghèo và trợ cấp đột xuất cho 

hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mừng thọ người cao tuổi. Hỗ 

trợ cho các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối 

tượng21. Tiếp nhận và tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và của huyện cho các đối 

tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp 

tết Nguyên đán Nhâm dần năm 202222. Tổ chức thực hiện cấp phát gạo cứu đói đứt 

bữa trong dịp Tết Nguyên đán và trong thời gian giáp hạt năm 2022 cho 2.209 hộ với 

9.787 khẩu, tổng số 146.805 kg gạo.  

Hoàn thiện việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo 

54,44%, tăng 5,49% so với năm 2020 (theo tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025); tỷ lệ 

hộ cận nghèo 10,21%, giảm 3,01% so với năm 2020.  

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo. Duy trì 

tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho 28.411 lao động, trong đó tạo việc làm mới 

cho 453 lao động, đạt 82,36% kế hoạch năm. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 

đào tạo nghề, kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2022. Tạo điều kiện công ty 

trong nước tuyển dụng lao động trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, định hướng thông 

tin thị trường lao động, hỗ trợ tham gia kết nối cung cầu lao động để người lao động 

tìm việc làm thuận lợi. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm thực hiện. 

 
21 Chi trả trợ cấp thường xuyên mới cho 87 đối tượng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; cho 32 đối tượng 

chính sách theo Nghị định số 75/NĐ-CP. 

Hỗ trợ đối với người đang điều tri Covid -19, cách ly y tế, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật bởi dịch 

Covid – 19 cho 1.182 người với tổng kinh phí 1.138,16 triệu đồng; hỗ trợ hộ kinh doanh cho 16 hộ với 48 triệu đồng. 

Chi trả đột xuất cho những hộ phải di dời khẩn cấp do mưa lũ sạt lở đất 13 hộ với tổng kinh phí 400 triệu đồng. 
22 Phối hợp với Tập đoàn Vingroup, Đoàn Đại biệu Quốc hội tỉnh Điện Biên, Hội phất giáo Việt Nam tỉnh 

Điện Biên tặng 1.150 xuất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; 

Tiếp nhận 48 xuất quà của Chủ tịch nước, 3 xuất quà của UBND tỉnh tặng cho đối tượng người có công nhân dịp tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Thăm hỏi, tặng quà cho 49 đối tượng người có công nhân dịp tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022, với tổng số tiền 39,2 triệu đồng, tặng quà cho 8 gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ ở hải 

đảo, biên giới với tổng số tiền 2,4 triệu đồng; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 29 NCT (10 người 100 tuổi, 19 người 

90 tuổi).  

 Hỗ trợ cho 36 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; hỗ trợ 

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên, Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ nhân dịp đón xuân Nhâm Dần năm 2022. 
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Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chế độ, chính sách pháp luật 

về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả các đối tượng; duy 

trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện 99,3%. 

5. Dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo 

Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số, đã thăm hỏi tặng quà cho 104 người có uy tín nhân dịp tết Nguyên đán 

Nhâm dần năm 2022 với tổng kinh phí 52 triệu đồng; thăm hỏi 2 trường hợp (1 ốm 

đau, 1 qua đời) người có uy tín, với tổng kinh phí 1,3 triệu đồng; tổ chức thành công 

Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong 

công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn năm 2022. Rà soát, bổ sung, thay thế danh 

sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2022.  

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng. Tiếp tục 

hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho các điểm nhóm tôn giáo (đã chấp 

thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho 5 điểm nhóm).  

III. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NỘI VỤ, TƯ PHÁP, THANH TRA, 

TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác Cải cách hành chính 

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện theo chiều hướng tích 

cực, tạo được sự tín nhiệm, tin tưởng của các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu đầu 

tư trên địa bàn huyện. Đã thu hút được nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực nông lâm 

nghiệp (triển khai dự án trồng mắc ca công nghệ cao, trồng cây quế, phối hợp tạo 

điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo sát lập dự án trồng rừng sản xuất). Tổ 

chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trên địa bàn huyện năm 2022 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.  

Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2022. Thực 

hiện nghiêm công khai các TTHC; Tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng quy 

định23. Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức công vụ của cán bộ, 

công chức trong các lĩnh vực thu hút đầu tư, thẩm định dự án, đất đai, khoáng sản; 

tăng cường công tác tuyên truyền tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích (BCCI) tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.   

Tiếp tục duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hoạt động tại 12 xã, thị trấn và các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện. Duy trì và đẩy mạnh tích hợp chữ ký số trên phần mềm 

quản lý văn bản và hồ sơ công việc góp phần phục vụ cải cách hành chính, hướng 

tới Chính quyền điện tử. Quan tâm công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.   

2. Nội vụ 

Tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn, tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, viên 

chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng, tinh giản biên chế theo lộ trình, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công 

 
23 Tiếp nhận 1.562 hồ sơ và giải quyết 1.562 hồ sơ theo đúng quy thời gian quy định. 
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chức, viên chức24; Đảm bảo trật tự kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công 

vụ, xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở.  

Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 09/9/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Chà về phát triển nguồn nhân lực huyện 

Mường Chà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch xây dựng và thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn huyện.  

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về thanh niên, văn thư lưu trữ, 

công tác hội, thi đua, công tác phi chính phủ, khen thưởng, kỷ luật; địa giới hành chính25.   

3. Tư pháp:  

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL được 

triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật26; Công tác tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, đăng ký và 

quản lý hộ tịch, chứng thực được thực hiện nghiêm túc đảm bảo theo quy định, đáp 

ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp trên địa bàn27.  

4. Thanh tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Triển khai 4 cuộc thanh tra hành chính, tại 5 đơn vị và 9 trường học huyện28; 

1 cuộc thanh tra giải quyết đơn theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện; đã kết luận 

thanh tra 02 cuộc; 01 cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp; 01 cuộc đang triển khai 

theo kế hoạch. Qua thanh tra xử lý về kinh tế thu hồi nộp ngân sách nhà nước: 68,854 

triệu đồng29; kiểm điểm rút kinh nghiệm 8 tập thể và 17 cá nhân. Đôn đốc thực hiện 

kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra tại các đơn vị được thanh tra 

theo quy định.  

Tăng cường thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tiếp 23 lượt với 30 công 

 
24 Thực hiện quy trình điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý 

các cơ quan, đơn vị (2 trưởng phòng và tương đương; 16 viên chức quản lý trường học); cho 2 viên chức  thôi giữ 

chức vụ Quản lý trường học; Giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định 26 cho 1 trường hợp, theo Nghị định 

108/NĐ-CP cho 5 trường hợp; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện, xã năm 2022; thực hiện quy trình 

bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xây dựng, ban hành Kế hoạch biên chế 

công chức trong cơ quan hành chính, kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2023; Xét duyệt tinh giản biên chế đợt 2 năm 2022; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị; kiên quyết 

ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ”tự 

diễn biến”, ”tự chuyển hóa”. Thực hiện đánh giá và xếp loại chính quyền cơ sở năm 2021; Xây dựng, ban hành Kế 

hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. 
25 Khen thưởng 58 tập thể, 304 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; tổng kết công tác Thi 

đua, khen thưởng phát triển thanh niên huyện Mường Chà giai đoạn 2021-2030; Công nhận danh hiệu Lao động tiên 

tiến cho 29 tập thể, 193 cá nhân; kỷ luật 3 viên chức sự nghiệp giáo dục; 1 công chức cấp xã. 
26 Công bố 6 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực; Ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo 

quy định.  
27 Tuyên truyền các Luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật 133 cuộc với 8.388 người tham gia học tập;  
28 3 đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Trung tâm GDNN - GDTX 

huyện, UBND xã Nậm Nèn, UBND xã Pa Ham; 9 trường học: trường Mầm non số 1 xã Na Sang, Mầm non số 2 xã 

Na Sang, PTDTBT TH số 1 xã Na Sang, PTDTBT TH số 2 xã Na Sang, PTDTBT THCS xã Na Sang; Mầm non xã 

Ma Thì Hồ, PTDTBT TH xã Ma Thì Hồ, PTDTBT THCS xã Ma Thì Hồ, PTDTBT Tiểu học và THCS xã Sá Tổng. 
29 Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 55,652 triệu đồng. Xử lý khác về kinh tế số tiền 13,202 triệu đồng. 

http://hscvhmc.dic.gov.vn/muongcha/VBdi.nsf/b0dedb541f0b993947257d4800075dae/b7723f16e3bc069f472587c10006cc0c?OpenDocument
http://hscvhmc.dic.gov.vn/muongcha/VBdi.nsf/b0dedb541f0b993947257d4800075dae/b7723f16e3bc069f472587c10006cc0c?OpenDocument
http://hscvhmc.dic.gov.vn/muongcha/VBdi.nsf/b0dedb541f0b993947257d4800075dae/b7723f16e3bc069f472587c10006cc0c?OpenDocument
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dân tại trụ sở tiếp công dân UBND huyện; tiếp nhận 38 đơn, trong đó 28 đơn đủ điều 

kiện xử lý30 (12 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; 16 đơn không thuộc thẩm quyền 

giải quyết); kết quả giải quyết: đã giải quyết 9/12 đơn thuộc thẩm quyền (đạt 75%), 

3/12 đơn đang trong thời hạn giải quyết (đạt 25%); 16 đơn không thuộc thẩm quyền 

chuyển về UBND các xã, thị trấn giải quyết.   

Đã thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập hằng năm 2021 theo Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị31. 

IV. QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI 

1. Quốc phòng  

Chỉ đạo Lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình tình ANCT-

TTATXH trên tuyến biên giới và nội địa. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng 

chiến đấu, tuần tra, canh gác, tổ chức lực lượng, phương tiện trực chiến để kịp thời 

thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Giải thể 2 tổ chốt Huổi Quang, xã Ma 

Thì Hồ và Huổi Hạ, xã Na Sang, tiếp tục duy trì 1 tổ chốt tại bản Kết Tinh xã Mường 

Mươn để kiểm soát người vượt biên trái phép và phòng, chống dịch Covid-19. 

Tổ chức Chương trình “Xuân biên cương đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” 

nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.  

Tổ chức Lễ giao nhận năm 2022 bảo đảm an toàn, đúng luật32. Tiếp nhận 82 

quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Triển khai công tác tuyển sinh quân sự năm 

2022 (có 52 thí sinh đăng ký tuyển sinh, trong đó có 38 thí sinh đủ điều kiện tham 

gia xét tuyển).  

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 

20/12/2012 của Quân ủy trung ương; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Sá 

Tổng, Mường Mươn, Nậm Nèn đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Phối hợp 

làm nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Huổi Lèng, Sa Lông, Na 

Sang, Mường Mươn (6 hộ); huy động, bàn giao 88 quân nhân dự bị cho đoàn Kinh 

tế quốc phòng 379 theo quy định. 

Tiếp tục rà soát, giải quyết các chế độ chính sách theo các Quyết định số 142, 

62, 49 của Thủ tướng Chính phủ, kết quả đã thẩm định 37 hồ sơ và gửi về Quân khu 

II theo đúng quy định.  

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

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm ANCT, giữ gìn 

TTATXH. Tình hình ANTT được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ 

vững, hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước 

riêng” được kiểm soát, tăng cường quản lý hoạt động của các loại đối tượng trong 

 
30 2 đơn khiếu nại; 26 đơn kiến nghị. 
31 Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của 274 người (24 người kê khai lần đầu; 250 người kê khai thường 

xuyên) thuộc 71 đơn vị có trách nhiệm kê khai trên địa bàn huyện, số bản kê khai đã được công khai 274 bản, đạt tỷ 

lệ 100%.  
32 90 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự; 36 Công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.  
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dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 202233. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện. 

Trật tự an toàn xã hội ổn định, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã 

hội được kiềm chế34.   

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, làm 

tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện về ANTT35. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy36; 

Triển khai quyết liệt Đề án 06 của Chính phủ về Phát triển ứng dựng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025; làm 

tốt công tác quản lý tạm giữ, tạm giam37. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ38.  

 
33 Xác minh 19 trường hợp từ nước ngoài quay về địa bàn (trong đó, xử phạt VPHC 02 trường hợp, phạt 4,5 

triệu đồng nộp Kho bạc Nhà nước); xác minh 09 trường hợp không được phía nước ngoài cho cư trú; quản lý, giám 

sát hoạt động của 04 đoàn nước ngoài đến làm việc tại địa bàn. 

Xác minh 22 trường hợp nhận tiền từ nước ngoài gửi về với tổng số tiền 395,321 triệu đồng; xác minh, làm rõ 

02 trường hợp đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức lên mạng xã hội; quản 

lý hoạt động của 10 đoàn từ thiện đến địa bàn. 

Gọi hỏi, làm rõ 01 đối tượng lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước; lập danh sách quản lý, theo dõi 73 trường hợp đi tập huấn tôn giáo tại các Trung tâm tôn giáo trong 

nước; phát hiện 01 vụ vận chuyển tài liệu tôn giáo không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thu giữ 432 quyển sách tôn giáo; giải 

quyết dứt điểm, ổn định 04 vụ tranh chấp đất trong Nhân dân; kiểm danh, kiểm diện 454 lượt đối tượng trong dân tộc, 

tôn giáo. 
34 - Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 08 vụ, đã khởi tố, điều tra 08 vụ, bắt khởi tố 06 bị can; (giảm 03 vụ, 

giảm 05 đối tượng so với 6 tháng đầu năm 2021); thu giữ 01 con trâu, 01 laptop, 01 điện thoại di động, 01 bộ cò súng 

kíp, 01 báng súng bằng gỗ, 01 ô tô và 17,5 triệu đồng. 

- Tội phạm về ma túy: Phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 30 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái 

phép chất ma túy (số vụ bằng, giảm 02 đối tượng so với 6 tháng đầu năm 2021); xóa 02 điểm bán lẻ ma túy; thu giữ 

5.108,029g heroin, 33.462 viên MTTH (2.968,754g), 1,688g thuốc phiện, 80 cây thuốc phiện, 01 xe ô tô, 16 xe mô 

tô, 11 điện thoại di động và 17,318 triệu đồng. 

- Vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: 

+ Về kinh tế: Phát hiện, lập biên bản vi phạm 08 vụ, 06 đối tượng (tăng 06 vụ, 04 đối tượng so với 6 tháng 

đầu năm 2021); đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 06 vụ, 06 đối tượng, phạt 3 triệu đồng; 02 vụ là hàng vô  

chủ không có đối tượng, không xử lý. 

+ Về môi trường: Phát hiện, lập biên bản vi phạm 04 vụ, 05 đối tượng (số vụ, số đối tượng bằng so với 6 

tháng đầu năm 2021); đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển các đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền 03 vụ, 03 đối tượng; 

xử lý VPHC 01 vụ, 02 đối tượng về hành vi dùng kích điện để đánh bắt thủy sản, phạt 8 triệu đồng. 

- Công tác xử lý vi phạm hành chính: Phát hiện, bắt xử lý 16 vụ, 33 đối tượng vi phạm hành chính về trật tự 

xã hội, ma túy; ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 16 vụ, 31 đối tượng, phạt 56,5 triệu đồng. 
35 Di cư tự do: Phát hiện 03 hộ, 17 NK di cư đi khỏi địa bàn (giảm 01 hộ, 01 NK so với 6 tháng đầu năm 

2021), chưa xác định được nơi đến. 

Đăng ký thường trú 39 hộ, 651 NK; đăng ký tạm trú 82 hộ, 216 NK; xóa ĐKTT 14 hộ, 101 NK; điều chỉnh 

thông tin cư trú 92 hộ, 216 NK; tiếp nhận thông báo lưu trú 1.320 TH; khai báo tạm vắng 74 NK; xác nhận thông tin 

cư trú 1.402 TH. Quản lý 16 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn. 

Thực hiện việc làm sạch dữ liệu và đồng bộ lên hệ thống tổng cộng 52.546/52.576 dữ liệu (đạt 99,9%); cập 

nhật CMND 9 số vào hệ thống 1.906 trường hợp; thông báo số định danh cá nhân cho 100% công dân có mặt trên địa 

bàn. Thực hiện thu nhận 2.318 hồ sơ cấp CCCD; tính từ khi triển khai Dự án đến nay, đã thu nhận tổng cộng 33.646 

hồ sơ cấp CCCD; tiếp nhận, trả 30.914/30.914 CCCD cho công dân (đạt 100%). 

Vận động Nhân dân giao nộp 44 khẩu súng tự chế các loại (súng kíp 19 khẩu, súng hơi cồn 20 khẩu, súng 

hơi PCP 02 khẩu), 05 nòng súng kíp, 03 hộp đạn chì, 02 bộ cò súng hơi PCP, 02 bình bơm súng hơi PCP  
36 Tuần tra, kiểm soát 182 lượt; lập biên bản VPHC 380 trường hợp với 461 lỗi; ra quyết định xử phạt 637 

trường hợp, phạt 441,050 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 13 trường hợp (trong đó, xử lý 13 trường hợp vi phạm 

nồng độ cồn). Kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với 64 cơ sở thuộc diện quản lý. 
37 Tiếp nhận 30 đối tượng vào nhà tạm giữ; dẫn giải 24 bị án đi chấp hành án tại các Trại giam của Bộ Công 

an; chuyển đơn vị khác điều tra theo thẩm quyền 02 bị can; bảo vệ tuyệt đối an toàn 17 phiên tòa, xét xử 18 bị cáo tại 

TAND huyện. 
38 Tổ chức 160 buổi họp dân với 9.765 lượt người tham gia để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận 

động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không di cư tự do, xuất cảnh trái phép. Tổ chức cho 9.451/9.575 hộ 

gia đình ký cam kết bảo đảm ANTT năm 2022; 110/110 bản, tổ dân phố, 44/44 cơ quan, 11/14 doanh nghiệp, 44/44 

trường học, 12/12 Trạm Y tế đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2022. 
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3. Đối ngoại:  

Duy trì quan hệ đối ngoại hữu nghị với huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Lỳ, 

nước CHDCND Lào; Cử cán bộ tham gia Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - 

Lào và Hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào; quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư 

của các Tổ chức Phi chính phủ, cá nhân là người nước ngoài đến hỗ trợ an sinh, thiện 

nguyện, du lịch, tham quan học tập, làm việc trên địa bàn huyện. 6 tháng đầu năm 

2022, huyện đã tiếp nhận viện trợ của các tổ chức Phi chính phủ trị giá 290.817 

USD, ước thực hiện giải ngân 181.289 USD, đạt 62,34%.   

(Có biểu đánh giá chi tiết từng chỉ tiêu kèm theo). 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

I. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT 

Sáu tháng đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt để 

triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện giao. Tính đến 

30/6/2022 các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2021, đảm bảo 

tiến độ kế hoạch năm 2022, kết quả thể hiện trên các lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp đạt 

nhiều kết quả quan trọng, tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu có những 

chuyển biến tích cực, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp 

(triển khai dự án trồng mắc ca công nghệ cao, trồng cây quế, phối hợp tạo điều kiện 

thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo sát lập dự án trồng rừng sản xuất); giá trị sản xuất 

công nghiệp tăng 9,13% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách trên địa bàn tăng 

139% so với cùng kỳ; tạo thêm việc làm và việc làm mới cho 453 lao động; các hoạt 

động văn hóa, thể thao, du lịch được quan tâm triển khai thực hiện; chính sách an sinh 

xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; đã quan tâm đẩy 

mạnh tuyên truyền và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, qua đó nhận thức, ý thức của người dân về phòng chống dịch bệnh được nâng lên, 

tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; Công tác cải cách hành chính, thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được tăng cường, chất lượng được nâng lên; 

Đã quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở, từng bước 

nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Triển khai có hiệu quả 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh góp phần giữ vững, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn; Công tác đối ngoại được duy trì, củng cố, tăng cường. 

II. HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, tồn tại 

1.1. Kinh tế 

Một số chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp đạt thấp so với kế hoạch đề ra, cụ 

thể như: tổng sản lượng lương thực đạt 6,9% kế hoạch; cây đậu tương đạt 60,91% kế 

hoạch; cây lạc đạt 61,62% kế hoạch. Một số sắc thuế đạt thấp so với dự toán (thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân); công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy 

 
Xây dựng mới 01 mô hình Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm về ma túy tại bản Huổi Meo, xã Mường Mươn. 

Củng cố, duy trì hoạt động của 12 Hội đồng bảo vệ ANTT; 99 Tổ thanh niên xung kích an ninh, tự quản về ANTT; 

110 tổ dân phòng làm nhiệm vụ tuần tra, phòng cháy chữa cháy rừng; 110 tổ hòa giải; 05 CLB Phụ nữ với pháp luật; 

02 CLB phòng, chống mua bán người; 13 dòng họ bình yên về ANTT; 01 mô hình “Bản bình yên về ANTT, gia đình 

hạnh phúc”, 02 cụm liên kết ANTT.  
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hoạch nông thôn hiệu quả chưa cao, vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép 

(ở các xã), không đúng giấy phép, lấn chiếm hành lang vỉa hè (thị trấn); công tác quản 

lý, sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng ở một số xã còn nhiều hạn chế, nhất là việc 

để người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tự ý cải tạo đất, san lấp mặt bằng; 

vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 9 vụ so với cùng kỳ); giải ngân thanh toán vốn đầu tư 

công đạt thấp (17,87%). 

1.2. Văn hóa – xã hội 

Công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh tại các đơn vị trường 

học hiệu quả chưa cao; chất lượng giáo dục ở một số bản vùng sâu còn thấp so mặt 

bằng chung; Tỷ lệ học sinh từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS tiếp tục đi học THPT 

và tương đương còn thấp; cơ sở vật chất ở một số trường (phòng học và phòng chức 

năng) chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế tại Trung tâm y tế, một số trạm y tế 

xã còn thiếu và xuống cấp; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, tỷ suất tử vong trẻ em 

dưới 5 tuổi còn cao; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ còn thấp (49,6%); 

công tác KHHGĐ chưa đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao (31,2%). Tỷ 

lệ hộ nghèo cao, giảm nghèo chưa bền vững. 

1.3. Cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính có việc chưa đáp 

ứng so với yêu cầu; việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của người dân và tổ chức còn thấp.  

1.4. Quốc phòng - An ninh: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chưa 

thực sự sâu rộng, tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định, số 

vụ tội phạm về trật tự xã hội và vi phạm pháp luật có giảm, nhưng mức độ nghiêm 

trọng tăng; tình hình tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi và manh động hơn.   

2. Nguyên nhân hạn chế, tồn tại  

2.1. Nguyên nhân khách quan 

Sáu tháng đầu năm do thiên tai, dịch bệnh bùng phát, giá cả một số mặt hàng 

thiết yếu tăng cao (xăng, dầu, xi măng, sắt thép, phân bón, thức ăn chăn nuôi… ), 

làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp 

và người dân.  

Một số cây trồng vẫn đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển (như lúa 

mùa, lúa nương, ngô) và một số loại cây trồng gieo trồng hai vụ trong năm (như Lạc, 

đậu tương) do đó chưa có kết quả đánh giá. 

Địa hình chia cắt, độ dốc lớn, đặc biệt là đất đai manh mún ảnh hưởng đến 

việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng 

được nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách 

còn hạn chế.  

Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất còn nhiều bất 

cập, chưa phù hợp với thực tế; văn bản hướng dẫn của các bộ ngành trung quy định 

chi tiết thi hành pháp luật về đất đai (đào san lấp mặt bằng) chưa đầy đủ, chưa đáp 

ứng được nhu cầu sử dụng đất; việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế 

hoạch sử dụng đất nhìn chung còn chậm; tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất vẫn xảy 

ra theo chiều hướng gia tăng.  
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Địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, không tập trung; phong tục tập quán lạc 

hậu, trình độ nhận thức và hiểu biết về pháp luật của nhân dân còn hạn chế. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số đơn vị, cơ sở còn chưa thực sự quyết liệt, 

việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế (nhất là ở cấp xã) chưa đáp ứng được 

yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; công tác phối hợp chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả; vai trò 

của chính quyền cơ sở trong việc phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về quản 

lý đô thị, nông thôn, đất đai còn hạn chế. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước chưa thực sự hiệu quả. 

Tổng đàn gia súc giảm, do ảnh hưởng của thiên tai rét đậm, rét hại kéo dài và 

dịch bệnh tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò xảy ra trên địa bàn một số 

xã, bên cạnh đó giá cả đầu vào (giống, thức ăn chăn nuôi) tăng cao dẫn đến các hộ 

chăn nuôi chưa thực hiện tái đàn. 

Nguồn thu ngân sách trên địa bàn hàng năm thấp, nguồn lực đầu tư phát triển 

phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách của tỉnh và Trung ương, nguồn vốn các Chương 

trình MTQG chưa được phân bổ cho địa phương, nên việc chủ động trong đầu tư kết 

cấu hạ tầng có phần bị hạn chế. Nguồn lực đầu tư cho quy hoạch đô thị, quy hoạch 

nông thôn, quy hoạch sử dụng đất và các lĩnh vực y tế, giáo dục còn hạn hẹp dẫn đến 

khó khăn trong quá trình quản lý. 

Hai dự án Đường Chà Nưa - Nậm Đích - mốc B4; Đường Huổi Lèng - Ka 

Dính Nhè - Nậm Chua chiếm 69,37% tổng kế hoạch vốn đầu tư công (75/108 tỷ 

đồng) đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ, trình Sở chuyên ngành thẩm định, do 

đó dự án chưa đủ điều kiện giải ngân thanh toán, đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân 

vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022. 

Năng lực của đội ngũ y tế xã, y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản những người trực 

tiếp tuyên truyền, hướng dẫn công tác kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe 

nhân dân còn hạn chế. 
 

Phần II 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO 

QUỐC PHÒNG, AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 
 

Tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh, huyện cơ bản được kiểm 

soát, các hoạt động kinh tế, xã hội, sản xuất kinh doanh đã trở lại trạng thái bình 

thường, nguồn vốn 3 chương trình MTQG được phân bổ. Tuy nhiên, triển vọng phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện trong những tháng cuối năm còn nhiều yếu tố rủi ro, 

thách thức, nhất là ảnh hưởng của giá cả (xăng, dầu, xi măng, sắt thép, phân bón, 

thức ăn chăn nuôi… ) vẫn đang ở mức cao, thời tiết diễn biến phức tạp, nguồn lực 

đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao. Để đạt được các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, UBND huyện tiếp tục thực hiện đồng 

bộ quyết liệt 06 nhiệm vụ trọng tâm và 08 nhóm giải pháp chủ yếu đề ra trong 

Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách năm 2022 tại Quyết định số 
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94/QĐ-UBND ngày 20/01/2022, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải 

pháp cụ thể như sau: 

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ  

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản  

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp, các Chương trình, kế hoạch về phát triển nông lâm nghiệp giai đoạn 2022-

2025; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư 

thâm canh tăng năng suất cây trồng, thay đổi phương thức chăn nuôi, thực hiện tái 

đàn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, chú trọng công tác tiêm phòng 

vắc xin định kỳ, công tác phun phòng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường. Duy 

trì diện tích nuôi, khai thác thủy sản; hoàn thành trồng, chăm sóc năm thứ nhất 82 

ha cây Quế tại 4 xã Na Sang, Ma Thì Hồ, Mường Tùng và Sá Tổng; Đối với dự án 

trồng cây Mắc ca, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đo đạc, quy chủ, cấp giấy Chứng nhận 

quyền sử dụng đất, cho thuê đất tại 4 xã Na Sang, Mường Mươn, Ma Thì Hồ, Huổi 

Mí; thành lập mới 01 Hợp tác xã Mắc Ca tại xã Huổi Mí; tạo điều kiện thuận lợi cho 

các nhà đầu tư triển khai dự án trồng rừng sản xuất, chế biến viên nén gỗ trên địa 

bàn huyện; tiếp tục kiểm tra, sửa chữa các công trình thuỷ lợi bị hư hỏng, đảm bảo 

nước tưới phục vụ sản xuất.  

Thường trực phòng chống thiên tai 24/24 giờ. Hoàn thiện việc di dời 51 hộ 

gia đình nằm trong vùng có nguy cơ cao cần di chuyển chỗ ở đến nơi an toàn. 

Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật; Hoàn thành trồng rừng phòng hộ 40ha, chăm sóc rừng trồng, 

khoanh nuôi tái sinh không trồng bổ sung, khoán bảo vệ rừng theo kế hoạch; tiếp tục 

chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có đảm bảo tăng độ che phủ rừng lên 42,8%; 

tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục đốc thu tiền 

xử phạt vi phạm hành chính chưa chấp hành nộp theo quy định.  

2. Công nghiệp – Thương mại - Dịch vụ 

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nhất là sản xuất điện để góp phần tăng thu 

ngân sách trên địa bàn; phối hợp với các công ty thủy điện khai thác có hiệu quả các 

công trình thủy điện, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án 

thủy điện trên địa bàn huyện; thúc đẩy phát triển sản xuất vật liệu xây dựng trên địa 

bàn; tăng cường quản lý hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng ản trên địa bàn. 

Tăng cường công tác nắm tình hình giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu 

phụ vụ nhân dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả và đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vận 

chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa 

qua kiểm dịch, các vi phạm về nhãn hàng hóa... 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương rà soát, xây dựng kế hoạch đấu nối, kéo 

điện đến những bản, những cụm dân cư chưa được sử dụng điện trên địa bàn huyện. 

3. Tài chính – Ngân hàng 

Quản lý chặt chẽ ngân sách huyện; tăng cường các giải pháp thu ngân sách trên 

địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ; kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi NSNN 
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theo quy định và chủ động cân đối các nguồn lực trong công tác phòng chống dịch, đảm 

bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác thẩm định các dự án đầu tư; cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh, HTX theo quy định. 

Tiếp tục thực hiện kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng 

đúng quy định của Chính phủ và Ngân hàng trung ương; đảm bảo cân đối để đáp 

ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho 

các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng để 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn, đổi mới công nghệ, liên kết theo chuỗi giá trị... theo Nghị định số 55/2015 ngày 

09/6/215 và Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ.  

4. Khoa học công nghệ, tài nguyên - môi trường 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục duy trì, cải tiến áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

vào hoạt động tại 12 xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.   

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, các loại tài 

nguyên, khoáng sản; giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

ở nông thôn, đất sản xuất nông nghiệp cho Nhân dân; thực hiện thu hồi đất để triển 

khai các dự án trên địa bàn huyện. Hoàn thiện công tác đo đạc, quy chủ, lập phương 

án giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 

2019-2023 (đối với đất lâm nghiệp chưa có rừng); Thực hiện việc công bố, công 

khai quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 khi được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Tiếp tục 

thực hiện việc đấu giá đất khu A, thị trấn Mường Chà. 

5. Giao thông, xây dựng, quản lý đô thị, nông thôn 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, quản lý đô thị, 

nông thôn, trong đó tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của của Nghị quyết  

Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển đô thị, thị trấn Mường Chà giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch 

nông thôn mới các xã; lập, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn; nâng 

cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.   

6. Thực hiện các chương trình MTQG (Chương trình phát triển KT - XH 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình Xây dựng Nông thôn 

mới, Chương trình giảm nghèo bền vững) 

Thực hiện phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn năm 2022 ngay sau khi được UBND 

tỉnh giao, theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn; giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án cho các Chủ đầu 

tư, Ban quản lý dự án các công trình để tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo quyết 

liệt các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình đẩy nhanh tiến độ thi công, 

phấn đấu đến hết năm giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch xây dựng nông thôn mới (cấp xã, cấp 

thôn bản) năm 2022, kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), 

trọng tâm chỉ đạo kiểm tra thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 

2022 tại các xã; tổ chức tập huấn NTM cho cán bộ cấp thôn, xã và cấp huyện; hướng 
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dẫn các xã triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất. Hoàn thiện trình UBND 

tỉnh xét công nhận xã Hừa Ngài cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022.  

7. Thực hiện vốn đầu tư phát triển  

Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, dự án; chỉ đạo quyết 

liệt các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình đẩy nhanh tiến độ thực hiện; 

tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình đang thi công đảm bảo tiến độ, chất 

lượng theo thiết kế được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh, phấn đấu đến 

hết năm giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn giao; quyết toán dự án hoàn 

thành theo đúng quy định, không để tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành. 

Đặc biệt tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 

án: Đường Chà Nưa - Nậm Đích - mốc B4, Đường Huổi Lèng - Ka Dính Nhè - Nậm 

Chua, Đường giao thông và mặt bằng khu hành chính mới xã Huổi Lèng, trong đó: 

- Đối với hai dự án (Đường Chà Nưa - Nậm Đích - mốc B4; Đường Huổi Lèng 

- Ka Dính Nhè - Nậm Chua): Phối hợp với các sở chuyên ngành tỉnh trong công tác 

thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án, phấn đấu đến tháng 9/2022 khởi công xây 

dựng công trình và đến hết năm 2022 hoàn thành và giải ngân thanh toán đạt 100% 

kế hoạch vốn giao.  

- Đối với dự án Đường giao thông và mặt bằng khu hành chính mới xã Huổi 

Lèng: Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đến tháng 9/2022 

hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng công trình, đến hết 

năm 2022 giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn giao.  

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI 

1. Giáo dục và Đào tạo  

Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tập 

trung xây dựng quy hoạch mạng lưới trường, lớp học các cấp theo hướng tinh gọn; 

sắp xếp lại cấp phó các cơ sở giáo dục công lập theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP, 

ngày 07/10/2020 của Chính phủ; huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến trường, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và hiệu quả giáo dục. Triển 

khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 

10). Phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại huyện. 

Củng cố, duy trì các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 

5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xoá mù chữ mức độ 2; phổ cập giáo dục 

THCS mức độ 2, duy trì 8 xã, thị trấn đạt chuẩn THCS mức độ 3. Đẩy mạnh công 

tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động giáo dục và đào tạo; thực 

hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh. 

Quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, kinh phí từ các chương trình, dự 

án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác dành cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.  

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các mô hình gia đình học 

tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trong cộng đồng, nhất là ở 

vùng sâu, xùng xa, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 

2. Y tế - Dân số và phát triển  



22 

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống các bệnh truyền 

nhiễm gây ra trên địa bàn huyện, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy nhanh 

tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo kế hoạch phân bổ của 

tỉnh. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân; tiếp tục triển khai các 

chương trình mục tiêu quốc gia y tế theo kế hoạch; thực hiện tốt chương trình tiêm 

chủng mở rộng, chiến dịch dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh 

sản, bà mẹ và trẻ em. Đảm bảo cung ứng thường xuyên và đủ thuốc, vật tư hoá chất, 

sinh phẩm cho công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch và hoạt động của các 

mục tiêu chương trình y tế. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế. Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn. Công nhận xã Huổi Mí đạt tiêu chí 

quốc gia về y tế xã. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông 

tin cho đội ngũ cán bộ y tế xã; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ 

y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản. 

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, 

dược, mỹ phẩm, hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn huyện.    

3. Văn hóa - Thông tin; Truyền thanh - Truyền hình 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm 

nghèo bền vững; thực hiện tốt công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc gắn với phát 

triển kinh tế - xã hội; phát triển sâu rộng phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể 

thao nâng cao sức khỏe trong Nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết 

chế văn hóa. 

Tăng cường tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 

của tỉnh, huyện và các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật trên địa bàn huyện. 

Tổ chức phát động các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng 

bộ huyện (25/01/1954 - 25/01/2024). Nâng cao chất lượng tin, bài; bảo đảm thời 

lượng phát sóng truyền thanh, tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam, đài phát thành – 

truyền hình tỉnh.  

4. Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cứu trợ kịp thời các đối tượng. 

Đẩy mạnh phong trào xã hội hoá công tác đền ơn đáp nghĩa; công tác bảo vệ, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và bình đẳng 

giới. Triển khai kế hoạch điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật BHXH sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung 

của Luật BHYT, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân. 

5. Dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo 

Thực hiện đồng bộ, đầy đủ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; 

thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định; 

tổ chức tập huấn cho người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ tại các 

xã đặc biệt khó khăn.  

Xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện 

về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với 
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thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội huyện Mường Chà giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo. Nâng cao vai trò lãnh 

đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội thực 

hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện về công tác tôn giáo, 

tín ngưỡng. Tập trung giải quyết những kiến nghị liên quan đến vấn đề dân tộc, tín 

ngưỡng, tôn giáo; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Chủ động phòng 

ngừa, làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch. Tăng cường 

công tác quản lý nhà nước và hướng dẫn tổ chức tôn giáo và các điểm nhóm sinh 

hoạt, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.  

III. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NỘI VỤ, TƯ PHÁP, THANH TRA, 

TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Nội vụ, cải cách hành chính: Tiếp tục xây dựng củng cố chính quyền cơ sở 

xã, thị trấn; làm tốt công tác quản lý, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp; Thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, 

viên chức; Hướng dẫn, tổng hợp về tinh giản biên chế năm 2022. Tổ thực hiện xây 

dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho 

tổ chức và cá nhân; nâng cao chất lượng thực thi pháp luật. Chú trọng cải cách hành 

chính, xây dựng Chính quyền điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh 

gọn, hoạt đông hiệu quả, hiệu lực. Thực hiện tốt chức năng QLNN trên các lĩnh vực: 

Tôn giáo, Thanh niên, văn thư - lưu trữ, hội; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.  

2. Tư pháp: Đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả 

công tác theo dõi thi hành pháp luật; các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, Luật Hộ tịch, chứng thực, trợ 

giúp pháp lý; hỗ trợ công dân tiếp cận các dịch vụ pháp lý để bảo vệ các quyền, lợi 

ích hợp pháp; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp.  

3. Thanh tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục triển khai thực 

hiện các cuộc thanh tra năm 2022 theo kế hoạch; Thực hiện tốt kế hoạch phòng 

chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhằm phát huy tốt vai trò vận 

động, hoà giải ở cơ sở, hạn chế phát sinh các khiếu nại, tố cáo. 

IV. QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI  

1. Quốc phòng 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra đường biên, 

mốc giới; rà soát điều chỉnh các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, phương 

án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống cháy nổ, phòng 

chống cháy rừng và tổ chức luyện tập theo kế hoạch; sẵn sàng lực lượng, phương 

tiện cơ động xử trí các tình huống không để bị động bất ngờ xảy ra.  

Tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp xã39 

bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Cử cán bộ đối tượng 2, 3 tham gia 

 
39 Tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Ma Thì Hồ.  
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các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do tỉnh tổ chức; mở các lớp bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 tại huyện và các xã. Triển 

khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân tham gia nghĩa vụ 

công an Nhân dân năm 2023. Tổng kết Nghị quyết TW 8 khóa XI của Bộ Chính trị 

về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. 

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

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án 06, đặc biệt 

là thu nhập hồ sơ cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho 100% công dân 

đủ điều kiện; triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu; thực hiện kết nối chia 

sẻ dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu dân cư; giữ vững, ổn định chính trị, chủ quyền 

biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo 

đảm an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh 

thông tin, an ninh mạng. Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các 

loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; điều tra, xử lý các vụ án bảo đảm 

đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt công 

tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.  

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân. Tiếp tục phát động 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tuyên truyền, vận động nhân dân tích 

cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn. 

Tăng cường lực lượng xuống cơ sở, làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong 

thời gian diễn ra các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị trong năm 2022.  

3. Đối ngoại: Tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác, đoàn kết hữu nghị 

đặc biệt; tổ chức Hội đàm thường niên giữa huyện với huyện Mường Mày, tỉnh Phong 

Sa Lỳ, CHDCND Lào tại huyện. Quản lý chặt chẽ các đoàn khách nước ngoài đến 

thăm, làm việc và các tổ chức phi chính phủ hoạt động, đầu tư trên địa bàn huyện. 

B. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch 

Chỉ đạo hoàn thành điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới các xã; lập, phê duyệt 

quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn. 

Đẩy nhanh tiến độ phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2025 và năm 2022 đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung xây dựng 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 

2023 ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. 

2. Về phát triển kinh tế 

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2022, đảm bảo 

phấn đấu thực hiện hoàn thành cao nhất mục tiêu của HĐND huyện giao năm 2022. 

Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. 

Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất gắn với các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; Tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp, các nhà đầu tư đầu tư trên địa bàn huyện. Thường xuyên nắm bắt thực tế để 

chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch trên cây trồng, vật nuôi; phòng, chống 
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cháy rừng, quản lý và bảo vệ rừng; Tăng cường công tác phòng chống thiên tai; thực 

hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuyên truyền 

vận động nhân dân thực hiện tái đàn gia súc đảm bảo kế hoạch đề ra.  

Tập trung thực hiện công tác đo đạc quy chủ đất thuộc vùng dự án, bàn giao 

cho Công ty Cổ phần Liên Việt Mường Chà triển khai thực hiện dự án trồng cây 

Mắc ca công nghệ cao trên địa bàn huyện. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân 

thành lập hợp tác xã liên kết với nhà đầu tư triển khai thực hiện trồng Mắc ca công 

nghệ cao trên địa bàn vùng dự án.  

Kiến nghị UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thu hồi các thửa 

đất đã được giao đất, thuê đất đến nay không còn phù hợp với quy hoạch, không còn 

nhu cầu sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích. 

Tiếp tục thực hiện kịp thời các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 

trong triển khai kế hoạch đầu tư công, yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, đánh giá cụ thể 

khó khăn, vướng mắc của từng chương trình, dự án để có giải pháp tháo gỡ cho sát 

thực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Tập trung chỉ đạo về quản lý quy 

hoạch, quản lý đất đai, GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. 

Tăng cường chấn chỉnh các hoạt động trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý chất 

lượng công trình, quản lý giá trong lĩnh vực xây dựng. Các chủ đầu tư tập trung nâng 

cao trách nhiệm, vai trò quản lý đối với phần vốn nhà nước được giao quản lý.  

 3. Về văn hóa, xã hội 

Tiếp tục ưu tiên nguồn lực từ ngân sách kết hợp với huy động và sử dụng hợp 

lý các nguồn lực xã hội cho các chương trình giảm nghèo và thực hiện các chính 

sách an sinh xã hội. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tích cực thực hiện 

đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo có hiệu 

quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về chủ trương, chính sách của 

nhà nước về công tác giảm nghèo nhằm nâng cao ý thức của người dân vươn lên 

thoát nghèo.  

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm, định hướng chuyển đổi nghề cho người lao động; công tác xuất khẩu lao động.  

Triển khai đồng bộ các giải pháp về truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân 

dân, chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình; công tác kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm, quản lý hoạt động kinh doanh thuốc, hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, 

chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

Methadone... Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, kiên 

quyết không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ y sỹ, bác sỹ, nhất là đội ngũ y sỹ, bác sỹ 

người dân tộc thiểu số, người địa phương được học tập chuyên sâu về chuyên môn 

nghiệp vụ; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán 

bộ y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản. 

4. Về cải cách hành chính, nội vụ, tư pháp, thanh tra 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao 

nhận thức, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, 

đặc biệt là đội ngũ làm việc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp. Phát huy vai trò, 



26 

trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.  

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tinh giản biên chế, cơ cấu 

lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 

17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 

Chính phủ. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán 

bộ từ huyện đến cơ sở. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, 

chi phí giao dịch hành chính của tổ chức, cá nhân. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra 

cơ sở, kịp thời phát hiện sai sót trong thực hiện nhiệm vụ để chấn chỉnh, xử lý. 

5. Về quốc phòng - an ninh và quan hệ đối ngoại. 

Nắm chắc tình hình an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới và nội địa; duy trì 

chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, ứng cứu thiên tai trong mùa mưa lũ; tiếp tục cử lực 

lượng xuống cơ sở nắm tình hình, giúp cơ sở củng cố tổ chức chính trị, an ninh trật 

tự, phát triển kinh tế - xã hội nhất là địa bàn phức tạp. Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ 

hợp tác quốc tế, trong đó tăng cường quan hệ toàn diện với huyện Mường Mày, tỉnh 

Phoong Sa Ly, CHDCND Lào.  

6. Tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho Nhân dân 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị 

cho nhân dân nhất là Nhân dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa về chủ 

trương chính sách của Đảng và Nhà nước gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho Nhân 

dân. Tăng cường, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc tuyên truyền, 

vận động, đảm bảo sát dân, gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân 

dân đi đôi với giáo dục, xử lý nghiêm, công khai những kẻ lợi dụng chủ trương của 

Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước để xúi giục, kích động gây chia rẽ, mất ổn 

định an ninh trật tự trên địa bàn.  

7. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện 

năm 2022.    

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2022 của UBND huyện Mường Chà./. 
 

Nơi nhận: 
- TT.HĐND tỉnh(b/c); 

- UBND tỉnh(b/c) 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Đại biều HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, phòng ban, đoàn thể đơn vị 

LLVT trang huyện;  

- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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