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Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện 

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022, năm 2022 trong bối cảnh nhiều khó 

khăn thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc 

mới tăng nhanh sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán; bên cạnh đó, thời tiết, thiên tai diễn 

biết bất thường (như: rét đậm, rét hại, mưa lũ, sạt lở đất,…), giá xăng dầu, giá 

nguyên vật liệu và một số loại hàng hóa cơ bản tăng cao đã tác động trực tiếp tới 

hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống kinh tế - xã hội. Song với sự vào cuộc 

quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng, nỗ lực của cộng đồng 

doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện, dưới sự chỉ đạo sát Huyện ủy, 

sự giám sát của HĐND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các tổ 

chức chính trị - xã hội huyện; UBND huyện đã chủ động bám sát chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các 

chủ trương, giải pháp trọng tâm theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện để 

chủ động, kịp thời cụ thể hóa các giải pháp, chỉ đạo điều hành; thực hiện quyết liệt, 

sâu sát các nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của 

huyện, đã đạt được một số kết quả tích cực trong thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 20221. 

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

2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2023, như sau: 

Phần I 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2022 

I. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN; 

CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện 

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, UBND huyện, Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch, các ủy viên UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây 

dựng hệ thống chính trị năm 2022; Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 

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

 
1 Năm 2022 đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch, xã hội môi trường theo Nghị quyết của HĐND huyện giao.  
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phòng, an ninh năm 2022. UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 

năm 2022; ban hành các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022; giao dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2022; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các cơ 

quan, đơn vị, cơ sở; đồng thời ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành 

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

toán ngân sách nhà nước năm 2022 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 

8 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 

 Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch, các Ủy viên UBND luôn quan tâm chủ động rà soát, đánh giá tình hình thực 

hiện nhiệm vụ, định kỳ hàng tháng, quý kiểm điểm, đánh giá để kịp thời điều 

chỉnh, bổ sung nội dung, biện pháp chỉ đạo điều hành cho phù hợp với tình hình 

thực tế, trên từng lĩnh vực công tác; tăng cường việc theo dõi, kiểm tra đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động, kịp 

thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, nhất là tiến độ thực hiện 

các chương trình, dự án, công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ bão,...  

 Trong chỉ đạo, điều hành UBND huyện đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Huyện ủy để chủ động xây dựng, ban hành chương trình công tác 

hàng tháng, hàng tuần của Lãnh đạo UBND huyện nhằm cụ thể hóa công tác chỉ 

đạo, điều hành của UBND huyện cho sát thực tế; Đồng thời công khai chương 

trình công tác qua đó tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ 

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

triển khai thực hiện nhiệm vụ; Hàng tháng, hàng quý đều có rà soát, đánh giá, kịp 

thời đôn đốc, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ phát sinh trong công tác chỉ đạo, 

điều hành của UBND huyện đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, 

trong từng thời điểm cụ thể. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Văn phòng 

UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh để kịp thời nắm bắt nội dung chỉ đạo, kiến nghị 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo UBND 

huyện tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các 

sở, ngành tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể huyện tổ chức. Duy 

trì chế độ giao ban hàng tháng của UBND huyện, hội ý công việc giữa Chủ tịch với 

các Phó Chủ tịch, thành viên UBND huyện; tăng cường họp trực tuyến đến các xã, 

thị trấn và đẩy mạnh họp không giấy tờ trên phần mềm E-Cabinet, góp phần thực 

hiện chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 

các ủy viên UBND huyện đã sắp xếp thời gian hợp lý đi công tác, nhất là kiểm tra 

cơ sở để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh3.  

 
2 Tham dự 70 cuộc họp, hội nghị tại Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh (trong đó 30 cuộc 

họp, hội nghị trực tuyến từ trung ương, tỉnh, huyện, xã); 53 cuộc họp, hội nghị do Huyện ủy, HĐND, UBMTTQ, các 

đoàn thể huyện. Tổ chức 72 cuộc họp, hội nghị (11 hội nghị, 5 phiên họp giao ban công tác tháng, 1 phiên họp trực 

tuyến quý I với Chủ tịch các xã, thị trấn; 30 cuộc họp, làm việc với UBND tỉnh, các sở ngành tại huyện; 25 cuộc họp 

giải quyết công việc trên các lĩnh vực). 

 3 Lãnh đạo UBND huyện đã thực hiện 170 chuyến công tác (1 chuyến công tác ngoại tỉnh, 76 chuyến 

công tác nội tỉnh, 93 chuyến công tác xuống các xã, thị trấn). 
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Đến ngày 30/11/2022, UBND huyện đã tiếp nhận, xử lý trên 8.900 văn bản 

đến, ban hành trên 8.418 văn bản đi các loại4 đảm bảo theo quy định phục vụ kịp 

thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện trên 

các lĩnh vực công tác. 

2. Công tác phối hợp trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện:  

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện luôn được duy trì, mọi hoạt 

động tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm của Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và của từng thành viên UBND theo chức trách 

nhiệm vụ đã được phân công. Mọi hoạt động của UBND huyện đều đảm bảo sự 

lãnh đạo của Đảng, tuân thủ Quy chế làm việc của Huyện ủy, các quy định của 

pháp luật, quy chế làm việc của UBND huyện; bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, 

Huyện uỷ, Nghị quyết của HĐND huyện, chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu 

và tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị chuyên môn trong tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ.  

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 

2021-2026, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, điều chỉnh, phân công 

nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch UBND và các thành viên UBND huyện cho phù 

hợp với tình hình thực tế; chủ động đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời nắm bắt và giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; 

hạn chế đến mức thấp nhất việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc, ảnh hưởng đến đời 

sống Nhân dân. 

Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, UBND huyện luôn chủ động xin ý kiến 

Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ đối với các nội dung quan trọng 

theo quy chế làm việc của Huyện ủy và theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh 

đạo toàn diện của Cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện. Lãnh đạo và 

các thành viên UBND huyện đã tham gia đầy đủ các đoàn công tác của Huyện ủy đi 

kiểm tra, làm việc với các xã, thị trấn; năm 2022 đã tiến hành kiểm tra việc quản lý, 

sử dụng đất đai tại thị trấn, xã Nậm Nèn và chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

kiểm tra việc mua sắm thiết bị phòng chống Covid-19 đối chi bộ Văn phòng HĐND 

và UBND huyện. Kịp thời tham mưu cho Huyện ủy ban hành các nghị quyết, chỉ thị, 

kế hoạch, chương trình hành động và các báo cáo sơ kết, tổng kết triển khai thực hiện 

các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy5. 

 
4 4 chỉ thị; 5.350 quyết định (6 quyết định QPPL); 1.871 văn bản hành chính; 796 báo cáo; 263 kế hoạch; 134 

thông báo. 
5 Nghị quyết 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; Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng đất, 

tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chương trình hành động về thực hiện Nghị 

quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn đến năm 2030; Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn 

mới; Kế hoạch thực hiện về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh 

nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch triển khai thực hiện 



4 

Chủ động phối hợp với Thường trực HĐND huyện trong việc xây dựng nội 

dung, chương trình công tác, các nghị quyết của HĐND huyện do UBND huyện 

trình; tham dự và đóng góp ý kiến để hoàn thiện các nội dung tại các phiên họp, 

phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn 

bị nội dung báo cáo, tham gia các đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện. 

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành từ kỳ họp thứ Sáu đến kỳ họp thứ Tám, đã phối 

hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức thành công kỳ họp thứ Bảy với 5 nội 

dung quyết định về đầu tư công năm 2023, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc các chương 

trình mục tiêu quốc gia6; đồng thời phối hợp trong công tác điều hành, phân bổ, bổ 

sung ngân sách địa phương; phối hợp giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI đến nay. Tại các phiên họp 

thường kỳ, UBND huyện đã mời Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND 

huyện dự, tham gia ý kiến vào dự thảo một số nội dung liên quan đến quy hoạch, 

kế hoạch, chương trình, dự án trên các lĩnh vực.  

UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các 

tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tham gia các cuộc 

họp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận 

động, tuyên truyền, quán triệt thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh trong thực hiện 

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

chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức, tham gia các hoạt động, các cuộc họp với Ủy 

ban MTTQ Việt nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội để đánh giá kết quả công 

tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. 

Xây dựng và tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND với 

Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã 

hội, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện giai đoạn 2021-2026. 

3. Công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cụ thể hóa và 

tổ chức thực hiện các chủ trương của Tỉnh, Huyện uỷ 

Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia thời kỳ 2021-2030 cấp huyện; quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cầu, 

làm cơ sở để định hướng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chương 

trình, dự án liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

 
Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và 

công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… 

 
6 Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2025 (vốn cân đối ngân sách tỉnh). Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Thông qua kế hoạch 

vồn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Điều chỉnh tăng dự toán thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 

ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1) năm 2022; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022. 
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Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện giai đoạn 2021-2025 về: Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn 

với xây dựng nông thôn mới; phát triển cơ sở hạ tầng đô thị thị trấn Mường Chà; 

phát triển du lịch huyện Mường Chà; bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc 

huyện Mường Chà gắn với phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nguồn nhân lực 

huyện Mường Chà; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; 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 ninh xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; đồng thời ban 

hành Chương trình hành động, kế hoạch để tổ chức thực hiện nghị quyết. 

II. TRÊN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

 1. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và nông thôn  

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn, cơ sở xã, thị trấn tập trung tổ chức triển 

khai nhiệm vụ sản xuất và chủ động các giải pháp trong phòng, chống thiên tai và 

dịch bệnh trong sản xuất. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, thực 

hiện công tác trồng, chăm sóc rừng theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công 

tác giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp7. Tiếp 

tục rà soát hiện trạng rừng, đất rừng trên địa bàn huyện để giới thiệu quỹ đất nông lâm 

nghiệp khả dụng cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; 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, chủ động di dời, sơ tán đến nơi an toàn8; kiến nghị với 

UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, đầu tư một số dự án mới nhằm sớm di chuyển 

nhiều hộ dân cư ra khỏi vùng thiên tai. 

Tiếp tục chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành 

Nông nghiệp của huyện giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 đi vào 

thực chất và có hiệu quả hơn; gắn tái cơ cấu nông nghiệp với mục tiêu xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện, tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện, trong đó tập trung chỉ đạo triển 

khai trồng cây Quế, tổ chức đoàn thăm quan, học tập kinh nghiệm trồng cây quế tại 

huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đo đạc, quy chủ, cấp 

giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất và thành lập hợp tác xã phục vụ 

triển khai dự án trồng cây Mắc ca công nghệ cao trên địa bàn huyện9; tạo điều kiện 

thuận lợi cho các nhà đầu tư (Cty Khoa Nguyên, Nhã Uyên, An Việt Phát) khảo 

sát, lập dự án trồng rừng sản xuất, chế biến viên nén gỗ, xây dựng nhà máy điện 

 
7 Hoàn thiện công tác đo đạc, quy chủ diện tích đất, rừng đủ điều kiện để giao và cấp GCNQSD đất đối 

với đất lâm nghiệp có rừng là 10.007,6 ha, đạt 104,8% kế hoạch; đối với đất lâm nghiệp chưa có rừng đã thực 

hiện đo đạc, quy chủ ngoài thực địa, với diện tích 29.776,3 ha (diện tích nằm trong vùng quy hoạch trồng Mắc ca 

là 3.696,9 ha) đạt 78,1% kế hoạch. 
8 Năm 2022, 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 23.614 triệu đồng. Di dời 50 hộ tại các xã (Huổi Lèng, Nậm Nèn, Mường 

Mươn, Na Sang, Huổi Mí, Mường Tùng, Thị trấn) đến nơi an toàn; có kế hoạch di dời 52 hộ nằm trong vùng có 

nguy cơ cao cần phải di dời.  

9 Đã trồng 163,34 ha cây Quế tại các xã Mường Tùng, Sá Tổng, Ma Thì Hồ, Na Sang, Huổi Lèng; đo 

đạc, quy chủ diện tích đất trồng cây Mắc ca công nghệ cao với diện tích 600 ha.  
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sinh khối trên địa bàn huyện. 

Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức lại một cách thực chất sản xuất nông nghiệp 

theo đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp" đã phê duyệt; tiếp tục xây dựng, phát 

triển mô hình sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị; duy trì và đề xuất sản 

phẩm OCOP đạt 3 sao10; hướng dẫn các HTX nông nghiệp quan tâm đến các khâu: 

Sản xuất, tiêu thụ, bảo vệ môi trường, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực 

hiện có hiệu quả, bên cạnh việc duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt, huyện đã chủ 

động rà soát, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đến nay, toàn huyện có 7 xã cơ bản đạt 

chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 8-15 tiêu chí; bình quân số tiêu chí 

đạt/xã đạt 14,1 tiêu chí, tăng 0,29 tiêu chí/xã so với năm 2021, đạt 94,6% kế hoạch. 

Duy trì 10 bản đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân các bản đạt 11 tiêu chí/bản, 

tăng 0,3 tiêu chí so với năm 2021, đạt 95,65% kế hoạch.  

 2. Phát triển công nghiệp - xây dựng 

 Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, mở rộng địa 

bàn kinh doanh khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; quan 

tâm tạo điều kiện cho hoạt động của các nhà máy thuỷ điện, cơ sở sản xuất, khai 

thác vật liệu xây dựng, chế biến nông sản trên địa bàn, khuyến khích sản xuất để có 

đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động 

và tăng nguồn thu ngân sách cho huyện; phối hợp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư 

đến nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án trên địa bàn huyện. 

 Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, trật tự đô thị; thực 

hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ thẩm định, kiểm tra chất 

lượng các công trình, dự án trên địa bàn theo phân cấp. Đẩy mạnh công tác kiểm 

tra chất lượng các công trình xây dựng để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, 

khắc phục tồn tại, đảm bảo phát huy tối đa công năng, hiệu quả đầu tư các công 

trình, dự án trên địa bàn.  

  3. Quản lý, điều hành ngân sách, tín dụng ngân hàng 

 Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc 

việc giao dự toán thu chi theo Nghị quyết HĐND huyện năm 2022. Tăng cường kỷ 

luật tài chính; thực hiện nghiêm quy định, định mức phù hợp với điều kiện thực tế 

của huyện; tích cực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành dự toán ngân sách; chỉ đạo 

tăng cường quản lý thu ngân sách, đôn đốc xử lý nợ đọng thuế. Tiếp tục chỉ đạo 

nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, quản lý giá cả, thị trường, thực hiện tiết 

kiệm chi tiêu hành chính theo hướng khoán chi gắn với kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo 

tăng cường quản lý, sắp xếp sử dụng tài sản công; quan tâm việc dành và sử dụng 

 
10 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao: Miến dong Hoàng Tấm, Dứa quả Na Sang, Bưởi da xanh Kiên Trung; 

đề nghị sản phẩm Bưởi da xanh (của Hợp tác xã Kiên Trung) đạt sản phẩm OCOP 
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hiệu quả nguồn chi hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đầu tư hạ 

tầng kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

gia đình tiếp cận các nguồn vốn tín dụng thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. 

Thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân 

hàng Nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tài chính, tiền tệ trên địa bàn 

đảm bảo chặt chẽ, đúng định hướng; ưu tiên tập trung cho vay lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp…; kịp thời thực hiện các yêu cầu, giải pháp theo 

chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. 

 4. Quản lý đầu tư công; cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư 

và phát triển các thành phần kinh tế 

 Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 

công; tập trung bố trí kế hoạch vốn được giao năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thiện thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán vốn đối với các dự án hoàn thành, dự án khởi công 

mới theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, quan tâm xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và 

thu hồi vốn tạm ứng; thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn trong thực hiện các thủ tục 

đầu tư; tích cực chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh để 

tranh thủ sự giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.  

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

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai các 

dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia. 

 Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 

09/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện năm 2022 và những năm tiếp theo.  

 Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản 

xuất, mở rộng địa bàn kinh doanh; khuyến khích phát triển dịch vụ hỗ trợ chế biến 

sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông, tài 

chính, ngân hàng, bảo hiểm ...; tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm 

nông nghiệp đạt OCOP, tiêu chuẩn VietGap. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc 

liên kết, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi liên kết. 

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

Công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ được quan tâm tổ chức thực 

hiện, có bước chuyển biến tích cực, đảm bảo yêu cầu việc áp dụng cộng nghệ thông tin 

vào quản lý hành chính phù hợp với điều kiện của huyện, đem lại hiệu quả thiết thực. 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021-2030 và thực hiện hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2022; xây dựng, 

hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng 

năm 2022; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, 

môi trường, đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
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và tài sản khác gắn liền với đất cho Nhân dân. Tiến hành kiểm tra công tác quản lý, 

sử dụng đất đai và khai thác vật liệu thông thường trên địa bàn các xã, thị trấn. 

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 trồng cây Mắc Ca công nghệ cao. 

Công tác thu hồi trình tỉnh cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu giá đất khu A thị trấn được thực hiện đảm 

bảo đúng quy trình, quy định pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ 

khâu xét duyệt, thẩm định đến triển khai thực hiện và vận hành dự án; tăng cường 

các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.  

III. TRÊN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ – XÃ HỘI, DÂN 

TỘC, TÔN GIÁO 

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

Chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện hiệu 

quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở cả 3 cấp học. Các chỉ tiêu huy động 

dân số trong độ tuổi đến trường cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch giao; Phối hợp tổ 

chức thành công kỳ thi THPT quốc gia. Chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng 

giáo dục hướng nghiệp, định hướng hiệu quả việc phân luồng học sinh sau THCS 

và sau THPT, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý 

giáo dục; tập trung triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

Chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 

đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình dịch trên địa bàn huyện; tăng 

cường chỉ đạo tiêm vắc xin đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng; đã kiểm soát được dịch 

bệnh, đưa lại các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện trở lại trạng thái bình 

thường mới. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình y 

tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm... 

thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Tăng cường năng lực 

trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

Chỉ đạo linh hoạt tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa 

bàn huyện phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu giải trí, hưởng thụ văn 

hóa của Nhân dân các dân tộc trong huyện. Triển khai thực hiện tốt phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” qua đó nhận được sự tham gia 

tích cực của Nhân dân; quan tâm triển khai thực hiện công tác bảo tồn, phát huy 

giá trị của các di sản văn hóa theo chương trình, kế hoạch. 

Tập trung chỉ đạo thực hiện hoạt động truyền thanh, truyền hình, thông tin, 

truyền thông đảm bảo theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền các 

chủ trương, chính sách đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

thông tin về công tác xây dựng Đảng, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại, công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19. 

2. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, 

giải quyết các vấn đề xã hội 
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Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện đầy 

đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh, bảo trợ xã hội, hỗ trợ sản xuất, đời sống 

cho các đối tượng người có công, người nghèo, yếu thế11...; kịp thời chỉ đạo thực hiện 

các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 1912. Tiếp 

tục cụ thể hoá các quy định của trung ương, của tỉnh về chính sách giảm nghèo vào 

điều kiện thực tế của huyện, đảm bảo thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đầu tư cơ sở 

hạ tầng để giảm nghèo bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản của người dân; tập trung triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm cho người lao động13.  

3. Công tác dân tộc, tôn giáo  

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo; chương trình, 

dự án có liên quan đến chính sách dân tộc, đảm bảo các chế độ chính sách được 

thực hiện kịp thời đến với người dân; qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, từng 

bước nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, nhất là đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng biên giới; triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 31/5/2022 của Huyện uỷ 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 và các nhiệm vụ về công tác dân tộc trong tình hình 

mới; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải 

quyết các tà đạo trên địa bàn tỉnh; đồng thời giải quyết kịp thời các nhu cầu tôn 

giáo chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo14. 

IV. QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 

1. Quốc phòng, an ninh  

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự địa 

phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia. Duy trì nghiêm chế độ 

sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng, phương tiện trực chiến để kịp thời thực hiện 

nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 3 xã 

đảm bảo an toàn về người và phương tiện, kết quả đạt khá trở lên. Tăng cường lực 

lượng, phương tiện kiểm soát chặt chẽ các đường mòn trên biên giới để ngăn chặn 

tình trạng nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện. 

Chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ 

với cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cơ quan đoàn thể huyện, tích cực triển khai kế 

 
11 Chi trả trợ cấp thường xuyên cho 1.890 đối tượng; Cấp 34.905 kg gạo cho 594 hộ với 2.327 nhân khẩu 

cứu đói đứt bữa trong dịp Tết Nguyên đán và 111.900 kg gạo 1.615 hộ 7.460 nhân khẩu trong thời gian giáp hạt. Hỗ 

trợ 50 hộ dân di dời nhà do thiên tai với số tiền 1.510 triệu đồng. 
12 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. 
13 Tạo việc làm mới cho 1.231 lao động, đạt 223,81% kế hoạch.  
14 Đã chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho 6 điểm nhóm, nâng tổng số điểm nhóm đã được 

cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện 66 điểm nhóm.  
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hoạch trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm ma tuý, kinh tế, môi trường… Giải 

quyết tốt các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; kiểm soát, các hoạt động tuyên 

truyền thành lập “Nhà nước riêng”, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tà 

đạo, di cư tự do, vi phạm quy chế biên giới. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các công trình, 

mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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 2030. 

2. Về công tác đối ngoại 

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại theo kế hoạch năm 

2022; tiếp tục duy trì tốt quan hệ đối ngoại với huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa 

Lỳ, nước CHDCND 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 

 V. CÔNG TÁC NỘI VỤ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG 

CHÍNH QUYỀN; TƯ PHÁP, THANH TRA, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Công tác nội vụ, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền  

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 09/9/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 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 của cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Qua đó 

đã góp phần quan trọng tạo môi trường, hành lang thông thoáng trong thu hút đầu 

tư, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển dự án 

đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện15.  

Chỉ đạo 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. Xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu biên 

chế hành chính, biên chế sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị gắn với lộ trình tinh 

giản biên chế và giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế; thực hiện nghiêm 

kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nâng 

cao chất lượng chuyên môn, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. 

2. Về công tác tư pháp, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

và phòng chống tham nhũng 

 
15 Năm 2022, đã thu hút được một số 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.   
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Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, đăng ký quản lý hộ 

tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý từng bước đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở. 

Triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch, hoạt động thanh tra, tập 

trung hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm trong quản lý ngân 

sách nhà nước, quản lý đầu tư, thực hiện các dự án và vấn đề dư luận xã hội quan 

tâm; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến pháp luật về 

phòng chống tham nhũng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về phòng chống tham nhũng. Thực 

hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, quan tâm 

giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo ở cơ sở ngày càng được quan tâm, chú trọng.  

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được  

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức song với sự lãnh đạo, chỉ 

đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND 

huyện, sự nỗ lực của các cơ quan, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, sự 

đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc, 

cùng với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện; trên các lĩnh vực kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: 

(1) Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt nhiều kết quả quan trọng, giá trị sản xuất nông 

nghiệp tăng 7,71% so với năm 2021; (2) tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục có 

chuyển biến tích cực, đã thu hút được 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); (3) giá 

trị sản xuất công nghiệp tăng 10,36% so với năm 2021; (4) thu ngân sách trên địa 

bàn đạt 173,37% so với dự toán; (5) cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhất là giao thông, giáo 

dục được quan tâm, đầu tư từng bước đồng bộ; (6) các chính sách an sinh xã hội, 

chính sách người nghèo, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được triển 

khai kịp thời, đời sống của Nhân dân từng bước được nâng lên (tỷ lệ hộ nghèo 

giảm 5,53%, so với năm 2021); (7) tạo thêm việc làm và việc làm mới cho 1.231 

lao động, tăng 98,87% so với năm 2021; (8) các hoạt động văn hóa, thể thao được 

quan tâm triển khai thực hiện và đạt được kết quả cao; (9) công tác giáo dục và đào 

tạo có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; 

(10) Công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh được thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ, hiệu quả; đã kiểm soát thành công dịch bệnh Covid -19, đưa các hoạt 

động kinh tế, xã hội trên địa huyện trở lại trạng thái bình thường; (11) 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; công tác 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; (12) Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn được đảm bảo; công tác đối 

ngoại được duy trì, củng cố, tăng cường. 

2. Tồn tại, hạn chế 
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(1) Một số chỉ tiêu về chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản chưa 

đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường 

tại 1 số xã còn bất cập (để người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tự ý 

cải tạo đất, san lấp mặt bằng tại xã Na Sang, Mường Mươn, Thị Trấn; khai thác đá 

vật liệu xây dựng thông thường trái phép tại xã Sá Tổng).   

(2) Tình hình triển khai các dự án đầu tư công và các dự án nguồn vốn sự 

nghiệp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, công tác giải ngân các nguồn 

vốn đến thời điểm hiện tại chưa đạt kế hoạch đề ra. Hệ thống cơ sở hạ tầng được 

đầu tư nhưng chưa toàn diện (đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa 

thôn, bản) tại một số bản còn thiếu. 

(3) Chất lượng giáo dục ở một số bản vùng sâu còn thấp so mặt bằng chung. 

Công tác triển khai rà soát hộ nghèo tại 1 số xã còn chậm so với kế hoạch (bản Pú 

Chả, xã Mường Mươn). Cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế tại Trung tâm y tế 

và 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 sinh con thứ 3 còn cao; công tác 

KHHGĐ chưa đạt yêu cầu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, giảm nghèo chưa bền 

vững. Hệ thống thiết chế văn hóa tại các xã, bản còn thiếu.  

(4) 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.  

(5) Chất lượng nguồn tuyển quân chưa cao, nắm nguồn ở một số xã chưa 

đầy đủ, còn sót nguồn. Tình hình tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi và manh 

động hơn, tình hình lợi dụng tôn giáo truyền đạo trái pháp luật, mua bán, sử dụng 

trái phép chất ma túy, tai tệ nạn xã hội… còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định về an 

ninh, trật tự. 

3. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân khách quan  

Nguồn lực đầu tư hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của huyện; 

một số chính sách, quy định mới ban hành nhưng văn bản hướng dẫn chưa kịp thời 

gây khó khăn, lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện; 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. 

Tình hình thời tiết có diễn biến bất thường, thiên tai xảy ra, ảnh hưởng của 

dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 trong quý I đã tác động trực tiếp lên tất cả 

các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân. 

b) Nguyên nhân chủ quan  

Năng lực quản lý, sự năng động của đội ngũ cán bộ trong đó có cán bộ lãnh 

đạo chủ chốt của một số cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở còn có mặt hạn chế, 

chưa thực sự quyết liệt trong điều hành, chưa nắm chắc tình hình, công tác phối 

hợp chưa chặt chẽ, thiếu chủ động, linh hoạt trong tham mưu, cá biệt có biểu hiện 
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né tránh, đùn đẩy. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ý thức, tinh thần 

trách nhiệm chưa cao, thiếu sâu sát, linh hoạt trong vận dụng cơ chế, chính sách và 

tổ chức thực thi công vụ. 

Công tác kiểm tra đôn đốc, nắm tiến độ để chủ động tham mưu đề xuất, xử 

lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của 

một số cơ quan, UBND xã chưa kịp thời. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, thực hiện còn hình 

thức; sự phối hợp công tác chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có lúc, 

có nơi chưa chặt chẽ, phương thức tuyên truyền vận động chưa có nhiều đổi mới.  

Phần II 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẬP TRUNG 

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2023 

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân 

trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2023; để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 

2023, UBND huyện tiếp tục bám sát, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, 

hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, 

HĐND huyện và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:  

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung 

cụ thể hóa tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết chuyên 

đề của Huyện ủy, HĐND huyện, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 

trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công và điều chỉnh đầu tư 

công năm 2022. Tập trung rà soát, bổ sung nội dung, chương trình, kế hoạch, phương 

án cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh theo nghị quyết HĐND huyện giao. Tập trung chỉ đạo sâu 

sát, quyết liệt các nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực hiện đồng bộ 

các giải pháp ngay từ đầu năm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn 

được giao; kịp thời rà soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu 

tư công trung hạn và hàng năm đối với các Chương trình, dự án nhằm sử dụng có hiệu 

quả nguồn lực đầu tư; kịp thời xây dựng các chương trình kế hoạch cho năm 2024 

theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh.  

Tập trung xây dựng và ban hành giải pháp chỉ đạo điều hành kết hợp thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo giữ vững quốc phòng, ổn định an 

ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay đầu năm 2023, trong đó phải cụ thể hóa và 

giao nhiệm vụ chi tiết, xác định rõ trách nhiệm thực hiện theo từng nhóm lĩnh vực, đặt 

ra yêu cầu nhiệm vụ chủ yếu. Giao các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch 

thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đối với các lĩnh vực, địa bàn quản lý thuộc 

phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình ngay từ đầu năm. 
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2. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực cho để triển khai các kế 

hoạch đề án phát triển sản xuất phát triển nông, lâm nghiệp đã được ban hành16, 

đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp làm cơ sở phát triển toàn diện 

sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với khai 

thác tiềm năng, lợi thế, có liên kết ứng dụng công nghệ cao. 

Rà soát, sắp sếp, tổ chức lại sản xuất nông, lâm nghiệp, quy hoạch vùng sản 

xuất hàng hóa tập trung đối với cây trồng, vật nuôi; thực hiện chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng và phát triển thương hiệu mở 

rộng thị trường sản phẩm đối với các sản phẩm: miến dong Hoàng Tấm, dứa quả 

Na Sang, Bưởi da xanh Trung Kiên, thịt trâu sấy Lò Duyên... mở rộng diện tích 

dồn điền đổi thửa để phát triển sản phẩm hàng hóa. Sử dụng linh hoạt đất lúa để 

đảm bảo an ninh lương thực; hỗ trợ, củng cố, nâng cao hiệu quả các vùng sản xuất 

theo hướng chuyên canh, đạt tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc. Tiếp tục đẩy nhanh 

tiến độ phát triển các dự án trồng Mắc ca, sản xuất nông lâm kết hợp, lâm sản 

ngoài gỗ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn các xã Mường Mườn, 

Huổi Mí, Na Sang, Sá Tổng. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng; hoàn thành dứt điểm 

việc giao đất, giao rừng. Tập trung rà soát quy hoạch 3 loại rừng và thực hiện phân 

định ranh giới, cắm mốc rừng trên thực địa. Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm một 

số cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa.  

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình MTQG 

giai đoạn 2021-2025 đặc biệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực chất và bền vững, 

ưu tiên hỗ trợ các vùng khó khăn, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông 

thôn mới đối với các xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Theo dõi, hướng dẫn, hỗ 

trợ các doanh nghiệp, HTX xây dựng và quảng bá thương hiệu các sản phẩm, chỉ 

dẫn địa lý các sản phẩm đặc sản, chủ lực của huyện,... 

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ 

động theo dõi, ứng phó với các diễn biến phức tạp của thời tiết để cảnh báo kịp thời, 

giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, Nhân dân. 

3. Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư 

các dự án phát triển nguồn năng lượng về điện trên địa bàn huyện (điện sinh khối...); 

đẩy mạnh các hoạt động phát triển sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tiếp 

tục tập trung chỉ đạo quản lý trật tự xây dựng, đô thị, tăng cường kiểm soát vật liệu san 

lấp, mỏ đất đắp, các vị trí bãi đất đổ thải; quản lý chặt chẽ công tác đầu tư các dự án 

đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.  

4. Tập trung thực hiện điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2023 linh 

 
16 Phát triển cây ăn quả lợi thế, đặc sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững trên địa bàn huyện Mường 

Chà giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò, dê) theo 

chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Mường Chà giai đoạn 2022-2025, định hướng 

đến năm 2030; Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Mường Chà giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 
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hoạt đúng luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, 

ngân sách. Tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn, rà soát chặt chẽ các 

khoản nợ thuế chưa nộp ngân sách nhà nước theo quy định thực hiện đầy đủ các 

biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu ngay các khoản nợ thuế để thu hồi nộp ngân 

sách nhà nước đối với các trường hợp nợ thuế chây ỳ, tránh tình trạng nợ thuế kéo 

dài gây khó khăn trong việc thu nợ thuế, tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi tiêu hành chính theo hướng mở 

rộng khoán chi đối với các cơ quan đơn vị gắn với kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng 

quy định của Luật ngân sách, đảm bảo các khoản dự phòng chi cho các yêu cầu 

nhiệm vụ chi cấp bách, đột suất phát sinh trên địa bàn.  

Chủ động, kịp thời thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng 

đúng quy định của Chính phủ và Ngân hàng trung ương. Quản lý, sử dụng có hiệu 

quả các nguồn kinh phí hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, 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. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn 

rủi ro; thực hiện rà soát nợ xấu của các khoản vay đảm bảo không vượt quy định.  

5. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của công tác giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Quản 

lý chặt chẽ tài nguyên, môi trường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đấu giá đất khu A. 

6. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện các Nghị 

quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết của Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030; xây dựng chương trình hành động để thực hiện đầy đủ 

cam kết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.  

7. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư 

công; đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện điều chuyển 

kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân 

chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện quyết toán dự án, đặc biệt là các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ 

những năm trước nhưng chưa quyết toán. Tăng cường nâng cao năng lực quản lý 

của các chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các 

chương trình, dự án. Thực hiện, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện đề án 

cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị 

liên quan đến giải quyết các thủ tục đầu tư, giải ngân, quyết toán vốn để đẩy nhanh 

tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện và giải ngân các dự án.  

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án sử 
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dụng vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn nhằm đảm 

bảo thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn giao trong năm.  

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thu hút đầu tư trên 

địa bàn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đặc biệt 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các thủ tục liên quan đến công tác quy 

hoạch, đất đai để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án phát triển trồng 

Mắc ca, các dự án thuỷ điện đã được cấp chủ trương đầu tư đảm bảo tiến độ theo 

quyết định phê duyệt. Tiếp tục đồng hành cùng với Nhà đầu tư trong quá trình 

nghiên cứu lập các dự án đầu tư về trồng rừng trên địa bàn; tiếp tục kêu gọi thu hút 

đầu tư đầu tư các dự án có tiềm năng, triển vọng như các dự án về thuỷ điện, điện 

tích năng, điện gió trồng rừng kết hợp điện sinh khối,… 

8. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, đồng thời 

thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình dự án được ban hành nhằm 

giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 

Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghịệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và an sinh xã 

hội; khuyến khích người nghèo nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư 

tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. Thực hiện chi trả đúng, kịp thời, đầy đủ các 

chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 

20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

9. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo 

dục và đào tạo. Tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, giáo 

dục thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh định 

hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường giáo 

dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an 

toàn trường học; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh) và 

tin học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo 

dục; Tăng cường các điều kiện bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ 

chức bếp ăn tập thể; bảo đảm an toàn trường học nhất là học sinh nội trú, bán trú; 

xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đường. Nâng cao chất lượng giáo dục hòa 

nhập trẻ khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.  

Giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19, địa bàn thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thực hiện nghiêm các quan điểm, 

nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh. Theo 

dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình dịch bệnh, chủ động phương án ứng phó hiệu quả 

với các tình huống dịch bệnh mới có thể xảy ra, nhất là nguy cơ “dịch chồng dịch”, 

tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ. 

Bảo đảm đủ vắc-xin, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế để phòng, chống 

dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 

Tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động chuyên môn về chăm sóc sức 

khỏe ban đầu, nâng cao sức khoẻ tiến tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; 
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nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, 

không để dịch lớn xảy ra; củng cố nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài 

lòng của người bệnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì mức sinh thay thế, 

giảm chênh lệch giới tính khi sinh, tăng cường công tác sàng lọc trước sinh, nâng 

cao chất lượng dân số. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm. 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. Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch vì trẻ em huyện 

Mường Chà giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt. Tăng cường tuyên truyền, 

giáo dục về tác hại của ma tuý và các hình thức cai nghiện, tổ chức điều trị thay thế 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, cũng như cai nghiện tại gia 

đình và cộng đồng. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không 

có tệ nạn xã hội. 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch, 

kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Duy trì, nâng cao hiệu quả phong 

trào “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục thực hiện mục tiêu 

bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc huyện Mường Chà gắn với phát triển 

kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa theo kế 

hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phát triển phong trào thể dục thể thao quần 

chúng. Tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Mường Chà 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức đăng cai Hội thi Tuyên truyền 

lưu động tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII năm 2023; tham gia đầy đủ các cuộc hội thi, 

hội diễn, các giải thi đấu thể thao do tỉnh tổ chức. 

Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phát thanh - truyền hình cấp cơ sở; Đầu 

tư đổi mới nội dung, chương trình phát thanh - truyền hình địa phương. Thực hiện 

tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền góp phần triển khai thực hiện các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu 

thông tin ngày càng đa dạng và phong phú của nhân dân. 

10. Thúc đẩy nhanh việc đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống; 

ưu tiên cho việc ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ để triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ 4.0 trong phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ thích ứng với biến 

đổi khí hậu; phát triển chăn nuôi trang trại, chăn nuôi hộ gia đình theo hướng liên 

kết chuỗi giá trị bền vững. Ứng dụng khoa học công nghệ, trọng tâm là công nghệ 

số trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá, văn hoá truyền 

thống gắn liền với việc quảng bá, phát triển du lịch.  

Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 

công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất làm cơ sở triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tăng 

cường quản lý khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên trong đó tập trung quản lý khai thác khoáng sản, cấp giấy xác 

nhận môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở sử dụng lãng phí năng 
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lượng, tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường; chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu trong bối cảnh các hiện tượng thiên tai cực đoan có xu hướng 

xấu, ngày càng phức tạp. 

11. Tập trung huy động các nguồn lực để triển khai Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ mục 

tiêu giao. Quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục 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. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác vận động, tranh 

thủ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo; tập trung xây dựng lực 

lượng cốt cán trong các tôn giáo; quản lý đối với các điểm nhóm chưa đăng ký sinh 

hoạt tôn giáo tập trung, hướng dẫn các điểm nhóm này đăng ký theo quy định.  

12. Tập trung thực hiện công tác tham mưu thẩm định, xây dựng ban hành, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản 

lý, chỉ đạo điều hành; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ 

giúp pháp lý. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho đội ngũ 

cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ 

Chính trị và Nghị định số 108/2014/NÐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Triển 

khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Trung ương, của 

tỉnh, của huyện. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, 

tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại kéo dài, các lĩnh vực 

phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nhất là về quản lý đất đai. Tăng cường công tác 

thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các 

kết luận, kiến nghị sau thanh tra. 

13. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

thái độ phục vụ và đạo đức công vụ; quan tâm củng cố niềm tin của Nhân dân, lắng 

nghe Nhân dân, đề cao trách nhiệm giải trình trước Nhân dân, chịu sự giám sát của 

Nhân dân, tuyên truyền vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao trong thực 

hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác 

cải cách hành chính, trọng tâm là tổ chức thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chính sách tinh 

giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án, phương án 

đã xây dựng. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, thư điện tử, chữ ký số; đẩy mạnh 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hiện đại hóa bộ phận một cửa. Giữ 

vững, nâng dần chỉ số hài lòng của người dân, đại diện tổ chức đối với cơ quan hành 

chính Nhà nước.  

Đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, nhất là tuyển dụng và bổ 

nhiệm theo hướng công khai, minh bạch, có tiêu chí rõ ràng với từng vị trí công 

tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan tuyển dụng. Tăng cường 

công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và kỷ luật hành chính. Tiếp tục chấn chỉnh 

thực hiện tốt hơn chế độ thông tin báo cáo của các cơ quan, ban ngành của các địa 

phương.  
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Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, định 

hướng dư luận; chủ động cung cấp thông tin chính thức đầy đủ, kịp thời, công khai 

minh bạch về các giải pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý của nhà nước để Nhân dân 

biết, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách được 

tiếp cận thông tin, tham gia đối thoại; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp cố 

tình thông tin, tuyên truyền sai sự thật, có ý xuyên tạc, trái mục tiêu, định hướng, 

gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân và lợi ích của Nhân dân. 

14. Tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ, chủ động đối phó với các tình 

huống, diễn biến, nhất là trên tuyến biên giới, không để bị động, bất ngờ; chú trọng kết 

hợp củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, 

bảo đảm các điều kiện cơ bản về sản xuất, đời sống cho đồng bào các dân tộc ở các địa 

bàn trọng điểm, vùng biên giới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an 

ninh trật tự; triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án 06; làm tốt công tác đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Tăng cường quan hệ, tổ chức 

hội đàm thường niên với huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Lỳ, CHDCND Lào. 

15. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với 

Thường trực HĐND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Tòa án nhân 

dân, Viện kiểm soát nhân dân huyện, giai đoạn 2021-2026. Phát động sâu rộng các 

phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị động viên các tầng lớp Nhân dân để cùng chung sức, đồng lòng, 

phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.  

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022; nhiệm vụ, 

giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2023, của UBND huyện Mường Chà./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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