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CỤC THỐNG KÊ SƠN LA 

CHI CỤC THỐNG KÊ BẮC YÊN 
 

Số:         /BC-CCTK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2020 

         

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 
THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2020 

 

I.  SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN.          

1. Kết quả sản xuất cây hàng năm 

a. Gieo trồng: Tính đến ngày 15/9/2020 toàn huyện đã gieo cấy được 2.075 ha 

lúa ruộng mùa, so với cùng kỳ năm trước đạt 103,85% (tăng 77 ha); gieo trồng được 

1.977 ha lúa nương, so với cùng kỳ năm trước đạt 108,99% (tăng 163 ha), nguyên 

nhân tăng do nhân dân gieo, cấy vào diện tích bị bỏ hoang từ những năm trước; diện 

tích ngô trồng được 3.856 ha, bằng 77,80% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân 

giảm do nhân dân bỏ hoang và chuyển đổi sang trồng sắn; sắn trồng được 4.755 ha, 

đạt 100,68% (tăng 32 ha); dong giềng trồng được 309,3 ha; diện tích mía 79 ha, so 

cùng kỳ năm trước đạt 94,05%, giảm 5 ha; diện tích mía là do Công ty cổ phần Mía 

đường Sơn La đầu tư giống, phân bón và bao tiêu sản phẩm tại các xã: Phiêng Côn, 

Chiềng Sại và Mường Khoa; rau đậu các loại trồng được 60 ha, rải rác ở các xã. 

Hiện nay nhân dân đang tập trung gieo trồng các loại cây vụ mùa rải rác ở các xã. 

b. Chăm sóc thu hoạch: Hiện nay các xã đã thu hoạch xong lúa vụ đông xuân, 

sản lượng ước đạt 2.310 tấn, và một số loại cây khác..; rau đậu vụ mùa thu hoạch đạt 

197 tấn ở các xã, thị trấn trong huyện. 

Trong tháng không bị thiệt hại đối với các cây trồng hàng năm. 

2. Kết quả sản xuất cây lâu năm 

Thực hiện đến tháng 9/2020, Cây xoài trồng mới 108 ha, diện tích cho sản 

phẩm 470 ha, đã thu hoạch xoài sản lượng cộng dồn 510 tấn (trong đó đã xuất khẩu 

sang thị trường Trung Quốc được 52,8 tấn quả xoài ghép Đài Loan); chuối thu 

hoạch trong tháng 270 tấn, sản lượng cộng dồn 2.870 tấn; Nhãn thu hoạch trong 

tháng 200 tấn, sản lượng cộng dồn 450 tấn; Cây Chè diện tích hiện có 239 ha, diện 

tích cho sản phẩm 95 ha, trong tháng cho thu hoạch được 6 tấn chè búp tươi, sản 

lượng cộng dồn 34 tấn chè búp tươi. 

Theo chủ trương của huyện, trồng mới cây ăn quả trên đất cây hàng năm bạc 

mầu, đến nay toàn huyện trồng được 388 ha: Trồng mới được 108 ha Xoài; 190 ha 

Mận và 90 ha Nhãn tại các xã trong huyện. 

Diện tích cây ăn quả trồng đạt tiêu chuẩn VietGAP là 12 ha, trong đó: Xoài 3 

ha của HTX Bảo Lâm; bưởi 2 ha và vải 1 ha của HTX Bảo Lâm; Nhãn 6 ha (HTX 

Bảo Lâm 4 ha và HTX Chấn Yên 2 ha). 

Riêng cây: Táo Sơn tra diện tích 2.320 ha (trong đó: trồng trên đất Nông 

nghiệp 290 ha; đất Lâm nghiệp 1.649 ha; rừng Sơn tra tự nhiên 381 ha); Diện tích 

cây Thảo quả 240 ha hiện nay chuyển sang theo dõi, báo cáo ở phần cây Lâm 

nghiệp. 
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3. Chăn nuôi  

Tổng đàn gia súc gia cầm: Tổng đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định: đàn 

Trâu hiện có 8.925 con, bằng 95,24% so với cùng kỳ năm trước; đàn Bò hiện có 

28.165 con bằng 98,17% cùng kỳ năm trước; đàn Lợn trên 2 tháng tuổi có 25.205 

con bằng 95,06% so với cùng kỳ năm trước; đàn Gia cầm có 280,64 nghìn con bằng 

106,87% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm xuất chuồng 

trong tháng đạt 102 tấn, trong đó: thịt trâu 5 tấn, thịt bò 39 tấn, thịt lợn 33 tấn, thịt 

gia cầm 25 tấn. 

Công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ được duy trì thường xuyên; kịp thời 

ngăn chặn được hiện tượng gia súc, gia cầm không qua kiểm định lọt vào địa bàn. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm luôn được quan tâm 

chỉ đạo.  

4. Lâm nghiệp  

Trồng rừng mới tập trung: hiện nay đã triển khai trồng xong 365 ha, chủ yếu 

là cây Xoan, Tếch, Lát, ..., do thời tiết mưa nhiều nên công tác trồng rừng thực hiện 

đã xong, và được trồng trên diện tích đất trồng ngô trước kia không hiệu quả kinh tế. 

Sản lượng củi khai thác trong tháng ước đạt 5,87 nghìn Ste, so với cùng kỳ 

năm trước đạt 106,71 %, cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo đạt 56,985 nghìn 

Ste bằng 99,5% so cùng kỳ năm trước, giảm do nhân dân chuyển sang đun bằng ga 

công nghiệp và lõi ngô nhiều hơn. 

Trong tháng 9/2020 không xảy ra vụ vi phạm lâm luật nào.  

Hạt Kiểm lâm huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo 

vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp phép 

khai thác, chế biến lâm sản, việc trồng lại rừng sau khai thác. Thực hiện tốt công tác 

bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra trách 

nhiệm của chủ rừng trong việc tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao. 

5. Thuỷ sản  

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 52 ha, so cùng kỳ năm trước đạt 100%. Số lồng, 

bè 24 cái với thể tích lồng, bè nuôi là 2.520 m
3
. Sản lượng thuỷ sản thu hoạch trong 

tháng ước đạt 13 tấn, trong đó: Sản lượng nuôi trồng (ao, hồ) trong tháng là 07 tấn; 

Sản lượng nuôi trồng (lồng, bè) trong tháng là 01 tấn; Sản lượng khai thác đánh bắt 

trong tháng 05 tấn. Nguyên nhân tăng sản lượng khai thác là do nước sông Đà cạn 

nên nhân dân khai thác được nhiều.  

Nuôi trồng thủy sản địa phương chủ yếu nuôi quy mô hộ gia đình, theo hình 

thức quảng canh, đánh bắt dần, thả bù. Khai thác đánh bắt thủy sản chủ yếu dọc lòng 

hồ sông Đà và các con suối lớn, nên sản lượng khai thác không cao.  
 II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP  

 Giá trị sản xuất công nghiệp cá thể (giá hiện hành) ước tháng 9/2020 đạt 

2.534 triệu đồng. Trong đó: công nghiệp khai thác 658 triệu đồng; công nghiệp chế 

biến 1.876 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước giá trị sản xuất công nghiệp tăng 

115,23% nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm trước là do tăng giá trị công nghiệp 

khai thác và chế biến. 
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 Đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất các lĩnh 

vực: chế biến, bảo quản nông lâm sản, thuỷ điện, khai thác, chế biến khoáng sản.  

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 hiện có 10 
(1)

 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 trong tháng ước đạt 55,66 triệu Kwh. Công tác đảm bảo an toàn hồ đập luôn 

được thực hiện tốt. 
 III. VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN 

1. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 

 Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước dự ước thực hiện vốn đầu 

tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 9/2020 thực 

hiện 11.527 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 9.017 triệu đồng; 

vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 2.510 triệu đồng. 

 Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công xây 

dựng các công trình chuyển tiếp, khởi công mới đã được bố trí vốn.  

 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, nghiệm thu các 

hạng mục đã thi công hoàn thành. 

2. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 

Tổng vốn đầu tư thực hiện 9 tháng đầu năm trên địa bàn 90.182 triệu đồng, so 

với cùng kỳ năm trước giảm 48,31% (-84.301 triệu đồng). Chủ yếu nguồn vốn từ 

ngân sách nhà nước và đầu tư vào xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. 
 IV. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

1. Thu, chi ngân sách nhà nước 
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 điều hành thực hiện dự toán thu ngân sách theo chỉ đạo của 

huyện, tỉnh và trung ương. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 8/2020 ước đạt 38.622 triệu đồng, 

lũy kế từ đầu năm ước đạt 523.035 triệu đồng bằng 84,4% so với dự toán HĐND 

huyện giao; bằng 85,3% so với dự toán UBND tỉnh giao.Trong đó: thu trên địa bàn 

tháng 8 ước đạt 12.653 triệu đồng, lũy kế ước đạt 61.545 triệu đồng bằng 48,5%  so 

với dự toán HĐND huyện giao; bằng 51,1% so với dự toán UBND tỉnh giao. 

Tổng chi ngân sách tháng 8 ước đạt 59.408 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm ước 

đạt 413.125 triệu đồng bằng 64,6% so với dự toán HĐND huyện giao. Trong đó: chi 

ngân sách cấp huyện tháng 8 ước đạt 36.646 triệu đồng, lũy kế ước đạt 247.079 triệu 

đồng bằng 61,8% so với dự toán HĐND huyện giao; Chi ngân sách xã tháng 8 ước 

đạt 6.307 triệu đồng, lũy kế ước đạt 63.079 triệu đồng bằng 82,8% so với dự toán 

HĐND huyện giao. 

2. Thu chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng, tín dụng 
Hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện ổn định. Tăng 

cường 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 

                                           
(1) Gồm các nhà máy: Nậm Chim 1, Suối Sập 1, Suối Lừm 1, Háng Đồng A1, Nậm Chim 1A, Háng Đồng A, Nậm Chim 2, Suối Lừm 
3, Xím Vàng 02, Nậm Chim 1B. 
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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. Dự ước tổng huy động nguồn 

vốn tín dụng ước đến 31/7/2020 đạt 267.000 triệu đồng (trong đó tiền gửi dân cư là 

248.000 triệu đồng); Tổng dư nợ cho vay đến 31/7/2020 là 505.000 triệu đồng; tổng 

dư nợ cho vay theo các chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội đến 31/7/2020 

là 43.500 triệu đồng.      

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

1. Đời sống dân cư và bảo đảm an sinh xã hội 

Đến thời điểm báo cáo tình hình đời sống các tầng lớp dân cư trong toàn 

huyện cơ bản ổn định. Giá cả một số mặt hàng hoá dịch vụ vẫn có xu hướng tăng 

nhẹ so với cùng kỳ năm trước và so với tháng trước điển hình như: nhóm hàng 

lương thực, thực phẩm, nhóm hàng vật liệu xây dựng... có ảnh hưởng nhiều đến tình 

hình đời sống và sản xuất của nhân dân trong toàn huyện. 

Đối với đời sống nông dân thuộc khu vực nông thôn, nông nghiệp, vùng sâu, 

vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, những vùng cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, 

đường giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn. Riêng các xã vùng dọc sông Đà đã 

phát triển dịch vụ vận tải đường thủy thuận lợi cho việc giao thương giữa các vùng 

lân cận.Trong tháng không có hộ thiếu đói giáp hạt, do đang vào thời gian thu hoạch 

các cây trồng trên nương vụ mùa. 

Đối với đời sống của các hộ sản xuất kinh doanh, tình hình sản xuất công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, vận tải và dịch vụ thương nghiệp, khách sạn nhà hàng vẫn phát 

triển tốt. Đối với đời sống của những người làm công ăn lương và những người hưởng 

chế độ BHXH nhìn chung tương đối ổn định và đã phần nào được cải thiện và nâng lên. 

* Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tập trung chỉ đạo thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 13-KH/BCĐ ngày 06/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

3133 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2020.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. Tiếp tục rà 

soát, tổng hợp 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 2020 của người dân để triển khai 

thực hiện. Đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các 

dự án được bố trí vốn thực hiện năm 2020. 

Kết quả thực hiện bộ tiêu chí về nông thôn mới đến thời điểm báo cáo như 

sau: Có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Mường Khoa, Phiêng Ban), 09 xã đạt từ 

10 -14 tiêu chí (xã Pắc Ngà, Hang Chú 12 tiêu chí; xã Song Pe, Tạ Khoa, Tà Xùa, 

Hồng Ngài đạt 11 tiêu chí; xã Chiềng Sại, Phiêng Côn, Chim Vàn đạt 10 tiêu chí); 

các xã còn lại đạt từ 8-9 tiêu chí; bình quân toàn huyện đạt 11,33 tiêu chí/xã. 

2. Giáo dục và đào tạo 

 Tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành đầy đủ, kịp thời. 

Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Phòng, Sở Giáo dục 

và các cấp quản lý giáo dục tới các trường. 
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Chỉ đạo các trường tổ chức xét lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học lần 

hai năm học 2019 – 2020. Tổ chức khảo sát, phân loại đối tượng học sinh THCS, 

THPT đầu năm học 2020 – 2021; hướng dẫn các trường tổ chức một số hoạt động 

đầu năm học.  

Tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác chuẩn bị các điều 

kiện cho năm học 2020 - 2021. Qua kiểm tra các trường đã chuẩn bị tốt cơ sở vật 

chất đảm bảo đủ điều kiện cho công tác giảng dạy của nhà trường và tổ chức nấu ăn 

tập trung cho học sinh bán trú. 

Tổng hợp số liệu báo cáo công tác Khai giảng năm học 2020 - 2021. Tại thời 

điểm tổ chức khai giảng, toàn huyện có 44 trường học: 16 trường mầm non, 10 

trường tiểu học, 10 trường THCS, 6 trường TH-THCS, 02 trường THPT (trong đó : 

01trường  PTDT Nội trú liên cấp THCS-THPT) với 774 lớp và 19.979 học sinh (số 

liệu tính tại thời điểm 06/9/2020). So với kế hoạch số lớp đạt 97,7% (774/792), số 

học sinh đạt 97,2% (19.979/20.561). 

 Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác 

điều động, biệt phái và đề xuất phương án bố trí sắp xếp, điều động, biệt phái cán 

bộ, giáo viên, nhân viên cho năm học 2020 – 2021. 

 Nghiêm túc thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng 

năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo 

dục và Đào tạo và UBND cấp huyện, đảm bảo 100% hoàn thành đúng thời gian quy 

định. 

3. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

* Sự kiện liên quan đến dịch CoVid-19: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, thị 

trấn tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp đi từ vùng dịch về và có liên quan đến 

thông báo khẩn số 27 của Bộ Y tế: tính đến 08h ngày 11/9/2020 trên địa bàn huyện 

không có trường hợp nào.   

* Công tác Y tế: Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm y tế, 

Bệnh viện Đa khoa huyện tiếp tục chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn tăng cường làm tốt 

công tác y tế dự phòng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế 

quốc gia. Tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, làm 

tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định 139 của Chính phủ và 

khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện đúng qui chế khám bệnh, 

kê đơn, cấp phát, sử dụng thuốc. 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

Tăng cường giám sát, tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh và đảm bảo các điều 

kiện để ứng phó dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 trên 

địa bàn, khống chế dịch xảy ra, có biện pháp khoanh vùng và không để dịch lan rộng 

trên địa bàn huyện; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ... 

Thực hiện báo cáo dịch kịp thời, đúng thời gian qui định. 

Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan kiểm tra đảm bảo ATTP theo 

kế hoạch.  
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Kết quả trong tháng (Số liệu tháng 8/2020) đã thực hiện khám bệnh cho 3.869 

lượt người, trong đó: khám tại Bệnh viện Đa khoa 2.087 lượt người, khám tại Trạm y tế 

xã, thị trấn 1.782 lượt người; Số bệnh nhân điều trị nội trú 1.072 lượt người, trong đó: 

tại Bệnh viện Đa khoa 1.068 lượt người; Số lượt người điều trị ngoại trú kể cả kê đơn là 

2.788 lượt người, trong đó: tại Bệnh viện đa khoa 1.017 lượt người; Số bệnh nhân 

chuyển tuyến trên 88 người, trong đó: tại Bệnh viện đa khoa 81 người; Tổng số ngày 

điều trị nội trú 7.488 ngày, trong đó: tại Bệnh viện đa khoa 7.482 ngày. Trong tháng 

xảy ra ngộ độc 21 người, trong đó ngộ độc thức ăn 14 người. 

4. Văn hóa, thông tin, thể thao 

Tiếp tục tập trung tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, các 

ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: 

Tuyên truyền tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có 

sức lan tỏa rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tiếp tục phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các 

phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là trong thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HU; 

7 nhiệm vụ của BTV huyện ủy quyết tâm thực hiện năm 2020; 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. 

Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống bão lụt, thiên tai năm 2020; công 

tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ 

và chăm sóc sức khỏe nhân dân vào mùa hè, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

(nCoV).  

Tuyên  truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 9: kỷ niệm 75 năm ngày Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).  

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện  

pháp phòng chống dịch và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự  

giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Công văn số 87/CV-BCĐ  ngày  

31/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, huyện. 

5. Công tác phòng, chống ma túy: Tính đến ngày 31/8/2020 Công an huyện 

báo cáo có 07 vụ, 08 đối tượng vi phạm về Ma túy (bằng số vụ, giảm 02 đối tượng 

so với cùng kỳ năm 2019), tang vật thu giữ 681,819 Heroin, 1,302g ma tuý dạng đá, 

596,583g ma túy tổng hợp, 8,4 triệu đồng, 01 xe máy. Công an huyện đã khởi tố 07 

vụ = 07 bị can; 01 vụ, 01 đối tượng chuyển Công an tỉnh giải quyết theo thẩm 

quyền.  

6. An toàn giao thông  

Đã triển khai thực hiện và xử lý các vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

TTATGT đường bộ theo Quyết định 32 của Chính phủ. Tăng cường công tác kiểm 

tra, tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến QL 37, tuyến tỉnh lộ 112, đảm bảo an 
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toàn giao thông trong và sau dịp Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 

2020-2025. Thường xuyên chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao 

thông, luôn đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sông. Tăng 

cường công tác đảm bảo TTAT giao thông phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an 

toàn nhằm hạn chế tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc 

vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.  

Trong 9 tháng đầu năm xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 người, bị 

thương 10 người (bằng số vụ, bằng số người chết, tăng 08 người bị thương so với 

cùng kỳ năm 2019). Trong đó: 01 vụ có dấu hiệu tội phạm, Công an huyện khởi tố 

01 vụ = 01 bị can. 

7. Thiệt hại do thiên tai 

Công tác 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; UBND huyện chỉ đạo 

UBND các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ 

tài sản, tính mạng trong mùa mưa lũ. Trong tháng 9 không bị thiệt hại do thiên tai. 

8. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ 

Trong tháng không xảy ra vụ cháy, nổ nào trên địa bàn huyện.  

Tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ, quản lý nhân khẩu, hộ 

khẩu, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; tập trung tuyên truyền công tác thu hồi vũ 

khí, vật liệu nổ, nhằm hạn chế cháy nổ và không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn. 

9. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội 

Công an huyện triển khai lực lượng, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu 

cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành giải quyết kịp thời 

các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra tại cơ sở. Chú ý địa bàn có di cư tự do, tranh 

chấp đất đai, liên quan đến hoạt động tôn giáo. Tập trung phân công lực lượng trinh 

sát An ninh đảm nhiệm phụ trách địa bàn, đặc biệt tham mưu cho UBND huyện tiếp 

tục nắm tình hình, quản lý an ninh, trật tự tại địa phương. 

Tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc hoạt động của nhóm liên gia tự quản; 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa 

địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn toàn huyện. 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Bắc Yên tháng 9 và 9 tháng 

năm 2020./. 
 

 Nơi nhận:                                                                          
- Phòng Tổng hợp - Cục Thống kê;                                                                   

- Thường trực H.ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Văn phòng H.ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị Phòng, ban có Báo  

cáo HTCT Thống kê; 

- Lưu: VT, CCTK, (20b).  

 

CHI  CỤC TRƯỞNG 
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