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Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 6

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện khóa XVI; chương trình công tác chỉ
đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên báo cáo tình
hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6; phương hướng,
nhiệm vụ tháng 7 năm 2021 như sau:
I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
a) Nông nghiệp:
- Trồng trọt: Trong tháng, nhân dân toàn huyện trồng mới được 2.860 ha ngô, gieo
cấy 650 ha lúa ruộng vụ mùa, 1.050 ha lúa nương, 2.745 ha sắn, 44 ha dong riềng, 20 ha rau
vụ các loại. Thu hoạch 530 tấn rau, 05 tấn chè, 450 tấn chuối, 850 tấn xoài, 50 tấn mận.
Hướng dẫn nhân dân chăm sóc diện tích chè, diện tích cây ăn quả hiện có. Tổ chức hướng
dẫn các hộ thu hái xoài phục vụ xuất khẩu, trong tháng đã thực hiện xuất khẩu được 59,4 tấn
xoài sang thị trường Trung Quốc.
- Chăn nuôi: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng chống dịch bệnh
cho đàn vật nuôi. Trên địa bàn huyện, tổng đàn trâu hiện có là 7.206 con, đàn bò 31.010 con,
đàn lợn 16.899 con và đàn gia cầm 248.830 con. Trong tháng đã chỉ đạo kiểm soát giết m ổ
được 207 con gia súc các loại (1).
Về tình hình dịch bệnh: Trong tháng dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò tiếp tục
xảy ra tại 12 xã trên địa bàn huyện với 52 con mắc bệnh; Dịch tả lợn châu phi tại xã Mường
Khoa, thị Trấn với 50 con mắc bệnh. Huyện đã chỉ đạo phòng ban chuyên m ôn, các xã có
dịch thành lập đoàn công tác xuống cơ sở bản trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng,
chống dịch bệnh, cách ly, tiêu hủy gia súc mắc bệnh, tiêm vắc xin, theo dõi hàng ngày diễn
biến dịch bệnh; xử lý hóa chất, vôi bột để phun khử trùng tiêu độc. Thực hiện tiêu huỷ được
43 con bò mắc bệnh Viêm da nổi cục, trọng lượng 5.989 kg; 50 con lợn m ắc bệnh D ịch tả
lợn châu phi, trọng lượng 3.266 kg. Triển khai tiêm phòng vắc xin L ở mồm long móng
phòng chống dịch được 6.225 liều; tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục được 3.000 liều.
Tổng số hóa chất đã được sử dụng là 106 lít hóa chất; 310 kg vôi bột cho công tác khử
trùng, tiêu độc tại các xã có dịch.
(1) Trong đó: Đại gia súc 12 con, tiểu gia súc 195 con.

b) Thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 52 ha. Tổng sản lượng
thủy sản trong tháng đạt 13 tấn, trong đó: sản lượng nuôi trồng 07 tấn, sản lượng khai thác
06 tấn.
c) Khuyến nông, bảo vệ thực vật: Trong tháng thực hiện tuyên truyền nội dung sử
dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu, bệnh hại được 65 lượt người tham gia. Thực hiện
được 04 kỳ điều tra định kỳ 7 ngày/lần trên cây lúa tại các xã Phiêng Ban, Song Pe, M ường
Khoa. Qua điều tra phát hiện 02 ha ngô nhiễm sây keo mùa thu và kịp thời hướng dẫn người
dân phương pháp xử lý. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật về an toàn
thực phẩm nông lâm, thủy sản trên địa bàn huyện.
d) Lâm nghiệp: Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường cán bộ xuống cắm điểm tại
địa bàn các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền và kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng,
phòng chống chữa cháy rừng trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo công tác chăm sóc rừng trồng,
diện tích trồng cây lâm nghiệp trên đất dốc các năm trước, tiếp tục thực hiện khoanh nuôi tái
sinh, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện còn trên địa bàn huyện. Th ực hiện rà soát diện tích
đất trồng rừng năm 2021 được 152 ha, trong đó rừng sản xuất 121 ha, rừng phòng hộ 31ha;
rà soát chuyển đổi sản xuất cây trồng trên đất dốc bằng các loại cây giống lâm nghiệp lấy gỗ
được 905 ha. Chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tăng cường kiểm tra công tác sản xuất nương
rẫy của nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm lĩnh vực
lâm nghiệp. Trong tháng trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng m ua bán vận chuyển
lâm sản trái phép.
đ) Phòng chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai: Chỉ đạo đôn đốc các xã, thị trấn làm tốt
công tác nạo vét kênh mương, tổ chức sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng, chuẩn bị
đầy đủ các điều kiện để cấp đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Thực hiện nghiêm việc trực
phòng chống thiên tai và chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Trong tháng m ưa lũ làm
sạt lở đường giao thông 02 điểm tại QL37 xã Phiêng Ban, 15 điểm tại các xã C him V àn,
Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú, Háng Đồng. Ước tính thiệt hại 1.380 triệu đồng.
e) Chương trình xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã đánh
giá các tiêu chí theo Quyết định 1428/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh. H ướng
dẫn các xã tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thành lập m ới
HTX, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả theo Luật HTX năm 2012, xây dựng m ô hình phát
triển kinh tế tập thể hiệu quả với các tiêu chí của nông thôn mới để nhân rộng ra các xã. C hỉ
đạo rà soát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập bằng
các chính sách của các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021.
Kết quả thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện như sau:
có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Mường Khoa, Phiêng Ban), 12 xã đạt từ 10 -14 tiêu
chí (xã Tà Xùa, Tạ Khoa 14 tiêu chí; Pắc Ngà, Hồng Ngài, Song Pe, Chiềng Sại 13 tiêu chí;
xã Làng Chếu 12 tiêu chí; xã Phiêng Côn, Hang Chú, Chim Vàn 11 tiêu chí; xã X ím V àng,
Háng Đồng 10 tiêu chí); 01 xã đạt 9 tiêu chí (Hua Nhàn); bình quân toàn huyện đạt 12,8 tiêu
chí/xã.
2. Sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện được duy trì ổn định ;
trong tháng toàn huyện khai thác được 2.700 m 3 đá các loại; 1.700 m 3 cát sỏi các loại; sản xuất

được 15.000 viên gạch không nung; 7.000 lít nước lọc tinh khiết; 9.650 m 3 nước thương
phẩm; 2.500 lít rượu Hang Chú; 1,6 triệu Kwh điện thương phẩm.
Về tình hình hoạt động, sản xuất của các thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn: Tính đến
thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có 10 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đã đưa vào khai
thác vận hành, với tổng công suất 146 MW. Tổng sản lượng điện sản xuất ra tháng 6 ước đạt
13,05 triệu Kwh.
3. Thương mại, Dịch vụ
Tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu theo Quyết định số 2318/QĐ UBND ngày 04/12/2012 của UBND huyện, kiểm soát thị trường, phòng, chống buôn lậu,
gian lận thương mại. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh đối với các
ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là các mặt hàng hạn chế ki nh doanh như rượu bia,
thuốc lá. Trong tháng 6 đã cấp giấy đăng ký kinh doanh mới cho 11 hộ với số vốn 3.140
triệu đồng. Trong tháng do ảnh hưởng dịch Covid 19 bùng phát huyện tiến hành các biện
pháp phòng chống, không đón tiếp khách du lịch.
4. Tài chính - Ngân hàng
- Tài chính, ngân sách: Tổng thu ngân sách tháng 6 ước đạt: 39.312.862 triệu đồng,
lũy kế từ đầu năm ước đạt 282.310.444 triệu đồng bằng 55,2% so với dự toán HĐND huyện
giao; bằng 61,2% so với dự toán UBND tỉnh giao. Trong đó: Thu trên địa bàn tháng 6 ước
đạt 7.427 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm ước đạt 40.704 triệu đồng bằng 39,6% so với dự
toán HĐND huyện giao, bằng 42,8% so với dự toán UBND tỉnh giao.
Tổng chi ngân sách tháng 6 ước đạt 29.560.122 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm ước đạt
188.520.091 triệu đồng bằng 41,9% bằng 38% so với dự toán giao bổ sung trong năm.
- Tín dụng: Tổng huy động nguồn vốn tín dụng đến 31/5/2021 là 282 tỷ đồng(đạt
92% kế hoạch Quý II/2021); tổng dư nợ cho vay đến 31/5/2021 là 512 tỷ đồng (đạt 97% kế
hoạch Quý II/2021).
5. Tài nguyên - môi trường
Trong tháng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục về đất đai cho 27 hộ gia đình, cá
nhân. Diện tích thực hiện là 28.145,60 m2; giải quyết 19 hồ sơ đăng ký thế chấp, 08 hồ sơ
xía đăng ký thế chấp QSD đất. Thực hiện thu hồi 187,5 m2 đất ở đô thị (đất nhà V ăn hóa
tiểu khu 1 cũ, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên và 72,59 m2 đất Khu đất cạnh nhà ông
Nguyễn Viết Lượng, Tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Y ên. Tiếp tục d uy trì thực
hiện công tác quản lý bảo vệ môi trường thông qua việc tuyên truyền Luật Bảo vệ môi
trường đến nhân dân.
6. Đầu tư xây dựng
Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án của giai đoạn
trước được chuyển tiếp sang năm 2021. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, căn cứ
kế hoạch vốn được giao và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025,
hiện UBND huyện đã dự kiến các dự án khởi công mới năm 2021, giao chủ đầu tư lập, trình
thẩm định, phê duyệt dự toán làm căn cứ phân bổ vốn để triển khai thực hiện.

Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2021: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2021 huyện Bắc Yên được giao là 42.536,875 triệu đồng; lũy kế giá trị giải ngân đến
thời điểm báo cáo đạt 10.716,702 triệu đồng, bằng 25,19% kế hoạch vốn giao.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI

1. Chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo.
Chị trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho 1.631 đối tượng; hỗ trợ m ai táng phí 10 thân
nhân của đối tượng; bổ sung 30 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng, thôi chi trả trợ
cấp xã hội hàng tháng cho 48 đối tượng; phê duyệt 8.913 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
được hỗ trợ tiền điền quý I năm 2021. Tiếp tục thực hiện các chương trình chính sách giảm
nghèo; qua chấm điểm sơ bộ 6 tháng đầu năm có 133/540 hộ đạt điểm trên ngưỡng nghèo.
2. Giáo dục - đào tạo
Chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác kiểm tra học kỳ II, đánh giá xếp loại học sinh cuối
năm, chuyển lớp, chuyển cấp, định hướng phân luồng học sinh cuối cấp; tổ chức xét hoàn
thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5; thành lập 17 Hội đồng xét tốt nghiệp THCS,
tổ chức xét tốt nghiệp cho 1.157 (phổ thông 997, bổ túc 160) học sinh hoàn thiện chương
trình THCS và bổ túc THCS năm học 2020 - 2021, kết quả có 1.151/1.157 em được công
nhận tốt nghiệp THCS.
Tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 năm học
2021-2022; hướng dẫn tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội t rú trung ương
năm học 2021-2022. Triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp đối với cấp học tiểu học,
THCS năm học 2021 - 2022; tổ chức ôn tập, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi
Tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn
huyện Bắc Yên.
3. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp Covid-19 và các dịch bệnh theo mùa khác. Trong tháng rà soát, theo
dõi yêu cầu khai báo y tế và thực hiện cách ly đối với 234 trường hợp đi từ vùng dịch
(trong đó cách ly tập trung 26 trường hợp). Tiếp tục triển khai tốt Chương trình tiêm
chủng mở rộng, trong tháng toàn huyện đã có 121 lượt trẻ được tiêm chủng đầy đủ 7
loại vắc xin. Công tác tuyên truyền, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện
chặt chẽ, trong tháng đã tổ chức được 06 buổi tuyên truyền về sử dụng và chế biến thực
phẩm an toàn cho 168 lượt người. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho
người dân, trong tháng, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa b àn huyện đã khám cho
3.048 lượt người, điều trị cho 2.995 lượt người (2).
4. Thông tin truyền thông, văn hoá, thể thao và du lịch
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, ngày
kỷ niệm của cả nước và địa phương, nhất là kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng, chống dị ch
bệnh Covid-19... Trong tháng đã xây dựng, phát sóng được 27 chương trình TT -TH tiếng

(2) Trong đó: Điều trị nội trú cho 663 lượt người, điều trị ngoại trú cho 2.332 lượt người.

phổ thông và tiếng Mông, tiếp sóng được 510 giờ phát sóng TT-TH của các đài Trung
ương, tỉnh, huyện.
Tiếp tục duy trì hoạt động của các câu lạc bộ thể thao trên địa bàn huyện. C hỉ đạo
chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX huyện B ắc Y ên năm 2021.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch của huyện; tổ chức
kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh và việc thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện.
III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

1. Về công tác nội vụ, tư pháp, thanh tra: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công các
cải cách hành chính; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác quản lý công chức, viên
chức; công tác xây dựng chính quyền cơ sở, quản lý cán bộ, công chức cấp xã, địa giới hành
chính và công tác thi đua khen thưởng.
Trong tháng toàn huyện thực hiện chứng thực được 5.359 văn bản, 61 hợp đồng giao
dịch; đăng ký khai sinh cho 125 cháu; đăng ký kết hôn cho 17 cặp vợ chồng; đăng ký khai tử
cho 49 trường hợp; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 45 cuộc với tổng số
3.770 lượt người nghe. Trong tháng chỉ đạo triển khai và kết thúc 01 cuộc thanh tra đối với 01
đơn vị. Kết quả phát hiện sai phạm sau thanh tra: 12.755.800 đồng.
Duy trì thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong
tháng toàn huyện tiếp nhận được 17 đơn (11 đơn kỳ trước chuyển sang), đã giải quyết 11
đơn, chuyển 01 đơn và đang giải quyết 05 đơn.
2. Về quốc phòng - an ninh: Tiếp tục tập trung nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối
tượng. Tiếp tục nắm tình hình sau bầu cử; đảm bảo ANTT kỳ họp thứ I, Hội đồng nhân dân
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch
Covid-19 lây lan vào địa bàn huyện. Trong tháng lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 15
vụ việc, 27 đối tượng vi phạm liên quan đến trật tự an toàn xã hội (3). Duy trì công tác tuần
tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn; phát hiện, xử lý phạt tiền nộp ngân sách nhà nước đối
với 27 trường hợp vi phạm tổng số tiền 32.25 triệu đồng. Về tình hình hoạt động tôn giáo,
tính đến thời điểm báo cáo toàn huyện có tổng số 475 hộ/2.604 nhân khẩu theo học đạo (tăng
03 hộ/10 nhân khẩu so với tháng trước). Trong tháng, các lực lượng chức năng cũng phát
hiện 01 vụ, 01 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật lên không gian mạng; xử lý hành
chính, phạt tiền 05 triệu đồng.
Chỉ đạo các đơn vị huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, kết quả đạt khá, bảo
đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Huấn luyện dân quân cơ động, tại chỗ 03
cơ sở (Tạ khoa, Chiềng Sại, Xím Vàng), quân số 97 đồng chí; huấn luyện dân quan năm thứ
nhất cụm 3 cho 50 đồng chí. Duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp chính quy, tổ chức giao
ban hàng ngày, hàng tuần, duy trì chặt chẽ chế độ ra vào doanh trại.
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Gồm: 01 vụ, 01 đối tượng phạm pháp về ma túy; 08 vụ, 08 đối tượng vi phạm về kinh tế.

1. Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh:
a) Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản:
Chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa chiêm xuân, tiếp tục gieo cấy và chăm sóc diện tích
lúa ruộng vụ mùa, chăm sóc diện tích lúa nương, ngô, sắn và các loại cây trồng trên nương.
Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nương rẫy kịp phát hiện sâu bệnh hại cây trồng. Đ ẩy
mạnh ứng dụng công nghệ cao vào chuyển đổi cây nông nghiệp hiệu quả thấp sang phát
triển cây ăn quả; chuẩn bị đất, cuốc hố trồng mới cây ăn quả... Tiếp tục hướng dẫn nhân dân
quy trình kỹ thuật chăm sóc nhãn, chè đảm bảo điều kiện phục vụ xuất khẩu.
Tăng cường cán bộ xuống cơ sở làm công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân chăm
sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tiếp tục tuyên truyền và vận động nhân dân
chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tổ chức kiểm tra việc giết mổ gia
súc, gia cầm. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc vận chuyển gia súc, gia cầm vào địa
bàn huyện. Tăng cường cán bộ xuống cơ sở làm công tác tuyên truyền hướng dẫn phòng
chống dịch bệnh cho vật nuôi (dịch bệnh viêm da nổi cục trâu bò, lở mồm long m óng , dịch
tả lợn châu phi..); kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các bản, phát hiện kịp thời gia súc, gia
cầm mắc bệnh để có biện pháp xử lý. Tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng, phun tiêu độc
khử trùng vụ Xuân hè năm 2021.
Tăng cường chỉ đạo cán bộ kiểm lâm cắm điểm xuống cơ sở xã bản, tuyên truyền và
kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCC rừng trên địa bàn. Xác định quy vùng những
điểm dễ cháy trên địa bàn huyện để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Tăng cường công tác
kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, xử lý nghiêm m inh các vụ vi
phạm. Hướng dẫn các hộ gia đình, tổ chức và cộng đồng bản chăm sóc tốt diện tích rừng
trồng, tiếp tục thực hiện khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện còn trên
địa bàn huyện. Tổ chức triển khai trồng rừng, trồng cây phân tán, cây lâm nghiệp trên đất
dốc năm 2021.
Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, duy trì chế độ trực 24/24 giờ, kịp thời
nắm bắt tình hình để sớm có phương án khắc, phục xử lý. Duy trì thường xuyên công tác
duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước tưới phục vụ sản
xuất.
b) Công thương nghiệp:
Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp trên địa bàn, nhất là các ngành nghề truyền thống của địa phương; tăng cường quản
lý hoạt động các thủy điện, đảm bảo an toàn hồ đập. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm
soát thị trường; phòng chống hiện tượng kinh doanh, buôn bán trái quy định pháp luật.
2. Tài chính- Ngân hàng
Tập trung thực hiện tốt các giải pháp về quản lý tài chính – ngân sách; đáp ứng kịp
thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện, thực hiện tốt các
chính sách an sinh xã hội.
Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách mới về thuế; cơ chế chỉ đạo đ iều hành thực
hiện dự toán thu ngân sách theo chỉ đạo của tỉnh và trung ương. Triển khai cải cách thủ tục
hành chính thuế, áp dụng có hiệu quả các ứng dụng tin học trong quản lý thuế. Tăng cường

công tác chỉ đạo đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ ngân sách tháng 7 năm 2021,
phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn trong tháng đạt 11.632 triệu đồng.
Tích cực thực hiện các giải pháp huy động vốn, mở rộng tín dụng hợp lý góp phần
tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt các chính sách tiền tệ đảm
bảo hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả và chính sách cho vay đối với các đối tượng
chính sách vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.
3. Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn
mới năm 2021 đã đề ra, ưu tiên thực hiện những tiêu chí dễ đạt trước; đẩy m ạnh thực hiện
Kết luận số 960-KL/HU ngày 09.3.2020 về chủ trương, định hướng xây dựng xã Tà Xùa đạt
chuẩn Nông thôn mới. Lồng ghép các nguồn vốn, triển khai có hiệu quả đầu tư hạ tầng kỹ
thuật; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho Nhân dân nông thôn; nâng cao đời sống vật
chất, văn hóa tinh thần của người dân; nâng cao năng lực, vai trò của các HTX Nông nghiệp,
tập trung huy động các nguồn lực, đặc biệt, là sự đóng góp của Nhân dân, sự tham gia của
doanh nghiệp trong xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục tập trung thực hiện chương trình mỗi
xã một sản phẩm (OCOP) gắn với dịch vụ, du lịch và bảo tồn, phát triển văn hóa truyền
thống theo Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 26/02/2021 c ủa U BND huyện về triển khai
thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2021. Hoàn thiện dự kiến
danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn đầu tư thực h iện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Yên.
4. Đầu tư xây dựng
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các
dự án chuyển từ giai đoạn 2016-2020 sang theo kế hoạch vốn giao. Chỉ đạo các đơn vị khẩn
trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 nguồn bổ sung cân đối
và nguồn thu tiền sử dụng đất, xây dựng phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2021
cho các dự án khởi công mới. Tiếp tục hoàn thiện danh mục dự kiến đ ầu tư giai đoạn 2021 –
2025 nguồn vốn các trương trình mục tiêu.
5. Tài nguyên môi trường
Thực hiện các thủ tục về giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
khoảng 20 hộ gia đình, cá nhân; tiếp tục triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất lần đầu, tập trung triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô
thị mới Thị trấn Bắc Yên. Duy trì hoạt động kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại
các xã, thị trấn; phấn đấu thực hiện xác nhận 5 cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.
6. Một số lĩnh vực xã hội
a) Giáo dục - đào tạo
Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia 2021. Kiểm tra, duy trì các lớp học đại học,
các lớp học tiếng, chữ Mông trong hè năm 2021 khi tình hình dich bệnh được kiểm soát.
Triển khai công tác kiểm kê, thu hồi, bảo quản, đặt mua sách, thiết bị chuẩn bị cho năm học
mới 2021 – 2022.
Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022; triển khai thực hiện
kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên; bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên trong hè năm 2021; cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các bộ m ôn
tham gia tập huấn theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp C ovid-19 trên địa
bàn huyện. Duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các bếp ăn tập thể của các trường học trên địa bàn .
Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và các chương trình y tế như: Phòng chống
HIV/AIDS, Tiêm chủng mở rộng, Phòng chống Lao... Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt
công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đến các cụm dân cư có mức sinh cao.
c) Thông tin truyền thông, Văn hóa - thể thao- du lịch:
Thực hiện các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và
các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng. Tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua xây
dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tăng cường
công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động du lịch; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt
động xúc tiến, quảng bá du lịch.
d) Đảm bảo an sinh xã hội
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn việc làm cho người
lao động. Giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người có công với cách m ạng trên địa
bàn huyện; thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, công tác chăm sóc bảo
trợ trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội.
7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cơ sở. Tiếp tục
triển khai công tác cải cách hành chính, công tác công v ụ, công tác nội vụ đối với các cơ
quan, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Chỉ đạo triển khai công tác tuyển
dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Bắc Yên năm 2021.
Duy trì tốt công tác tiếp dân, xác minh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. C hỉ đạo
tiếp tục triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch năm 2021; đồng thời tăng cường kiểm
tra, đôn đốc thu hồi sai phạm về kinh tế sau thanh tra.
8. Quốc phòng an ninh
Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng
chiến đấu. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai trên địa
bàn. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai công tác
xây dựng lực lượng, huấn luyện, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật theo kế hoạch.
Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh
quốc phòng tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân
huyện Bắc Yên./.
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