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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  
an ninh - quốc phòng tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 

Phần I 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 7 

 

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

nhiệm vụ tháng 8 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 gieo cấy được 1.050 ha lúa ruộng vụ 

mùa, 900 ha lúa nương, 31 ha rau; đồng thời thu hoạch được xong 548 ha diện tích lúa vụ 
đông xuân, năng suất đạt 54,01 tạ/ha, sản lượng đạt 2.960 tấn , 08 tấn chè búp tươi, 240 tấn 

xoài, 455 tấn chuối. 

- 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 7.236 con, đàn bò 31.050 con, 
đàn lợn 17.316 con và đàn gia cầm 250.356 con. 

Trong tháng dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò tiếp tục diễn ra tạ i  các xã  M ường 

Khoa, Chim Vàn, Thị Trấn với 14 con mắc bệnh. Huyện đã chỉ đạo tiêu hủy toàn bộ 14 con 
gia súc mắc bệnh, trọng lượng 2.808 kg, thực hiện khử trùng, tiêu độc bằng 88 lít  hóa chất 

và 227 kg vôi bột. Ngoài ra, trong tháng huyện cũng triển khai tiêm phòng vắc xin Viêm da 
nổi cục được 8.650 liều; tiêm phòng dịch Lở mồm long móng được 17.600 liều;  kiểm soát 

giết mổ được 207 con gia súc các loại (1). 

b) Thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản hiện có 52 ha, sản lượng thủy sản 

trong tháng đạt 12 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng 07 tấn, sản lượng khai thác 05 tấn. 

c) Khuyến nông, bảo vệ thực vật: Trong tháng thực hiện hướng dẫn sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật trên cây chè tại xã Tà Xùa được 67 lượt người tham gia. Thực hiện được 04 
kỳ điều tra định kỳ 7 ngày/lần trên cây lúa, ngô tại các xã Phiêng Ban, Song Pe, Thị trấn ; 

qua điều tra phát hiện và kịp thời xử lý 12 ha ngô nhiễm sâu keo mùa thu . T iếp tục tuyên 

                   
(1) Trong đó: Đại gia súc 12 con, tiểu gia súc 195 con. 
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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 tăng cường cán bộ Kiểm lâm về các xã, thực hiện tuyên 

truyền và kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện . Tiếp tục thực hiện tốt 
công tác chăm sóc rừng trồng, diện tích trồng cây lâm nghiệp trên đất dốc các năm trước, 
khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện còn trên địa bàn huyện . Công tác 

kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được tăng 
cường; trong tháng đã phát hiện và xử lý 01 vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu 0,048 m 3 

gỗ xẻ pơ mu; xử phạt 5 triệu đồng đã nộp ngân sách nhà nước.  

đ) Phòng chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai: Duy trì công tác trực phòng chống thiên tai 

và chế độ thông tin báo cáo theo quy định; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân 

chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai trong mùa mưa bão . Trong tháng không có thiên 

tai, mưa lũ làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. 

e) Chương trình xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã thực 

hiện các tiêu chí theo Quyết định 1428/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh. Tăng 

cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thành lập mới HTX, tổ  hợp tác 

hoạt động có hiệu quả theo Luật HTX năm 2012, xây dựng mô hình phát triển kinh tế  tập 

thể hiệu quả với các tiêu chí của nông thôn mới để nhân rộng ra các xã .  

Kết quả thực hiện bộ tiêu chí về nông thôn mới đến thời điểm báo c áo 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 13 tiêu chí; xã Làng Chếu, 

Chim Vàn, Chiềng Sại 12 tiêu chí; xã Phiêng Côn, Hang Chú 11 tiêu chí; xã Xím Vàng, 

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 1.600 m3 đá các loại; 1.500 m3 cát sỏi các loại; sản xuất 

được 16.000 viên gạch không nung; 6.800 lít nước lọc tinh khiết; 9.500 m3 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. Tổng sản lượng điện sản xuất ra tháng 7 ước đạt 48,5 triệu Kwh. 

3. Thương mại, Dịch vụ 

Duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường , phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại; tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid -19 tại các chợ, cửa hàng kinh 

doanh dịch vụ... trên địa bàn huyện. Triển khai kế hoạch tiêu thu nôn g sản cho người dân 

trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát. 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 

kinh doanh như rượu bia, thuốc lá; trong tháng 15 đã cấp giấy đăng ký kinh doanh mới cho 

06 hộ với số vốn đăng ký là 750 triệu đồng. 
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Trong tháng toàn huyện đón tiếp được 864 lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ các 

dịch vụ du lịch ước đạt gần 443 triệu đồng. 

4. Tài chính - Ngân hàng 

- Tài chính, ngân sách: Tổng thu ngân sách tháng 7 ước đạt: 36.410 triệu đồng, lũy kế 

từ đầu năm ước đạt 317.224 triệu đồng bằng 67,6% so với dự toán HĐND huyện giao; bằng 
68,8% so với dự toán UBND tỉnh giao. Trong đó: Thu trên địa bàn tháng 7  ước đạt 6.410 

triệu đồng, lũy kế từ đầu năm ước đạt 46.068 triệu đồng bằng 44,9% so với dự toán HĐND 
huyện giao, bằng 48,5% so với dự toán UBND tỉnh giao . 

Tổng chi ngân sách tháng 7 ước đạt 29.475 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm ước đạt 
213.618 triệu đồng bằng 47,5% so với dự toán giao. 

- Tín dụng: Tổng huy động nguồn vốn tín dụng đến 30/6/2021 là 319 tỷ  đồng; tổng 
dư nợ cho vay đến 30/6/2021 là 530 tỷ đồng. 

5. Tài nguyên - môi trường 

Trong tháng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục về đất đai cho 20 hộ gia đình, cá 
nhân, chỉnh lý 07 giấy và cấp 13 giấy CNQSD đất với tổng diện tích 27.059,10 m2; giải 

quyết 23 hồ sơ đăng ký thế chấp, 20 hồ sơ xóa đăng ký thế chấp QSD đất. Triển khai thực 
hiện công tác thu hồi đất để thực hiện dự án Thao trường huấn luyện huyện Bắc Yên; thu 

hồi đất khu cảng đầu cầu Tạ Khoa, khu dân cư tân Cuông xã Tạ Khoa, khu dân cư bản 
Chạng xã Mường Khoa, khu dân bản Pót xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên để đấu giá QSD 

đất theo kế hoạch năm 2021.Tiếp tục duy 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. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương theo ý 

kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình HĐND huyện thông qua .  

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 12.812,904 triệu đồng, bằng 30,12% kế hoạch vốn giao. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI 

1. Đảm bảo an sinh xã hội 

Giải quyết kịp thời chính sách ưu đãi cho 83 đối tượng người công với cách mạng, 
giải quyết chế độ mai táng phí cho 01 đối tượng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm 

ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021); trợ cấp xã hội hàng tháng cho 1.626 đối 
tượng, điều chỉnh, thôi chi trả trợ cấp hàng tháng cho 09 đối tượng, bổ sung 08 đối tượng 

được hưởng trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ mai táng phí cho 06 đối tượng. 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

việc làm cho người lao động; phối hợp với Trường Cao đẳng Than khoáng sản tổ  chức 03  
buổi hội nghị tư vấn tuyên truyền 60 lao động có nhu cầu học và làm việc tại tập đoàn Than 

khoáng sản Việt Nam. Duy trì thực hiện các nhiệm vụ về chăm sóc bảo trợ trẻ em, bình đẳng 
giới, phòng chống tệ nạn xã hội; hoàn thiện quy trình, thủ tục lập hồ sơ đề nghị xử lý hành 
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chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ 

người nghèo theo quy định; tổ chức rà soát, lập danh sách xóa nhà tạm năm 2021 . 

2. Giáo dục - đào tạo 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022; triển khai 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 . Duy trì công tác phổ cập THCS tại các xã, thị trấn;  

tổ chức kiểm tra hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện.  Chỉ 
đạo tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 -2021, với 429/430 thí sinh dự thi. 

3. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 

Tiếp tục 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 729 trường hợp đi từ vùng 

dịch (trong đó cách ly tập trung 101 trường hợp). Tiếp tục triển khai tốt Chương trình 
tiêm chủng mở rộng, trong tháng toàn huyện đã có 119 lượt trẻ được tiêm chủng đầy đủ 

7 loại vắc xin. Công tác tuyên truyền, quản lý vệ sinh toàn toàn thực phẩm được thực 
hiện chặt chẽ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân, trong 

tháng, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện đã khám cho 2.927 lượt người, 
điều trị cho 2.817 lượt người (2). 

4. Thông tin truyền thông, văn hoá, thể thao và du lịch 

Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, xã hội quan trọng, các ngày lễ , ngày 
kỷ niệm của dân tộc và tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Xây dựng, 

phát sóng được 29 chương trình TT-TH tiếng phổ thông và tiếng Mông , tiếp sóng được 542 
giờ phát sóng TT-TH của các đài Trung ương, tỉnh, huyện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác quản lý nhà nước về du lịch; triển khai nghiêm các giải pháp về phòng chống dịch 
Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Phối hợp sở văn 

hóa tổ chức nghiệm thu và giao nhiệm vụ cho đội văn nghệ tại điểm du lịch bản Tà Xùa xã 
Tà Xùa. 

Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX  huyện 
Bắc Yên năm 2021, xây dựng các phương án dự phòng trong trường hợp dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp. 

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. Chỉ đạo triển khai công tác tuyển dụng viên chức các 

đơn vị sự nghiệp huyện Bắc Yên năm 2021. 

Trong tháng toàn huyện thực hiện chứng thực được 5.601 văn bản, 76 hợp đồng giao 

dịch; đăng ký khai sinh cho 158 cháu; đăng ký kết hôn cho 25 cặp vợ chồng; đăng ký khai tử 

cho 43 trường hợp; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 18 cuộc với tổng số 

1.177 lượt người nghe. Tiếp tục triển khai 03 cuộc thanh tra đối với 03 đơn vị theo kế hoạch 

                   
(2) Trong đó: Điều trị nội trú cho 640 lượt người , điều trị ngoại trú cho 2.177 lượt người . 
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(trong đó có 02 cuộc chuyển tiếp từ tháng trước); hoàn thành và ban hành kết luận đối với 

2/3 cuộc, tổng sai phạm phát hiện sau thanh tra là 54,644 triệu đồng. Duy trì thực hiện công tác 

tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo . 

2. Về quốc phòng - an ninh: Tiếp tục tập trung nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối 

tượng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Trong tháng khai báo lưu trú đối với 10 

lượt người nước ngoài đến địa bàn huyện lưu trú, làm việc; tăng cường tuần tra, kiểm soát 

phòng, chống dịch Covid-19 lây lan vào địa bàn huyện, xử lý hành chính 02 trường hợp vi 

phạm tổng số tiền 4 triệu đồng. Trong tháng lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý  26 vụ 

việc, 34 đối tượng vi phạm  liên quan đến trật tự an toàn xã hội . 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 

15 trường hợp vi phạm tổng số tiền 32,5 triệu đồng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước 

công dân, trong tháng đã thu nhận được 1.240 hồ sơ. Triển khai cong tác chuyển hóa địa bàn 

tại bản Háng Đồng, xã Háng Đồng; bản Ngậm, xã Song Pe; bản Suối Thón, xã Hua Nhàn; 

bản Nặm Lim, xã Chiềng Sại. Về tình hình hoạt động tôn giáo, tính đến thời điểm báo cáo 

toàn huyện có tổng số 480 hộ/2.646 nhân khẩu theo học đạo (tăng 05 hộ/42 nhân khẩu so với 

tháng trước).  

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình 

hình an ninh chính trị trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng tham gia khắc phục, ứng phó thiên tai. 

Triển khai xây dựng kế hoạch đảm bảo cho Quyết tâm A (khối A) và kế hoạch bảo đảm tác 

chiến phòng thủ của các ban ngành (khối B). Tổ chức huấn luyện cho 195 đồng chí thuộc 

các binh chủng trinh sát, y tế, thông tin, hóa học và 01 đơn vị với 31 đồng chí theo  kế hoạch. 

Duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp lực lượng chính quy, tổ chức giao ban hàng ngày, 

hàng tuần. 

 

Phần II 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2021 

1. Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh: 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: 

Hướng dẫn nhân dân 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. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào 

chuyển đổi cây nông nghiệp hiệu quả thấp sang phát triển cây ăn quả, dành một phần diện 
tích để trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc. Chuẩn bị đất trồng mới cây ăn quả, trồng chè, 

thảo quả... Tiếp tục hướng dẫn nhân dân quy trình kỹ thuật chăm sóc nhãn, chè, măng trúc 
đảm bảo điều kiện phục vụ xuất khẩu. 

Tăng cường cán bộ xuống cơ sở làm công tác tuyên truyền hướng dẫn n gười dân chăm 

sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi . Tiếp tục triển khai  công tác tiêm phòng vụ 

Xuân hè năm 2021. Duy trì kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm.  

Chỉ đạo cán bộ kiểm lâm cắm điểm xuống cơ sở, tuyên truyền và kiểm tra công tác 

quản lý bảo vệ rừng. Hướng dẫn các hộ gia đình, tổ chức và cộng đồng bản chăm sóc tốt 



   

 

6 
diện tích rừng trồng mới, tiếp tục thực hiện khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ diện tích rừng tự 

nhiên hiện còn trên địa bàn huyện. Rà soát diện tích đất trồng rừng để xây dựng kế hoạch 

trồng rừng năm 2021 trên địa bàn huyện . Đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi 

phạm Luật bảo về và phát triển rừng, nhất là các điểm nóng tại xã Háng Đồng, xử lý nghiêm 

các vụ vi phạm. 

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 8 năm 2021, phấn 
đấu thu ngân sách trên địa bàn trong tháng đạt  9.664 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 mạnh 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. Tiếp tục rà soát nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập 
bằng các chính sách của các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021 của người dân. Hoàn 

thiện dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 nguồn vốn đầu 
tư thực hiện 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. Tiếp tục hoàn thiện hồ 
sơ chủ trương đầu tư danh mục dự kiến đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn các trương 
trình mục tiêu. 

5. Tài nguyên môi trường 
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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 05 cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.  

6. Một số lĩnh vực xã hội 

a) Giáo dục - đào tạo 

Tiếp tục duy trì công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, phổ cập THCS, phụ đạo học 

sinh yếu kém trong hè năm 2021. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán 
bộ, giáo viên, nhân viên. Chỉ đạo các đơn vị trường học chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm 

học mới 2021-2022. 

b) Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tuyến 
huyện và tuyến xã các bếp ăn tập thể của các trường học trên địa bàn.  Duy trì công tác 

phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 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 D ân 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. Tiếp tục hạn chế các hoạt động văn hóa, thể thao, du 

lịch để phòng chống dịch Covid-19.  

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 mạng 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 vụ, công tác nội vụ đối với các cơ 
quan, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Duy trì tốt công tác tiếp dân, xác minh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chỉ 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 theo kế hoạch. 
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Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh quốc phòng tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban 
nhân dân huyện Bắc Yên./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- Sở KH&ĐT tỉnh Sơn La; 
- TT Huyện uỷ-HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;  
- LĐ-CV VP HĐND-UBND; 
- Lưu: VT, TCKH 45 bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Lê Văn Kỳ 
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