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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG NĂM 2021 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do tác động 

của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, sự giám sát 

chặt chẽ của HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn vướng mắc, vừa tập trung phòng chống dịch COVID-19, vừa đẩy 

mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra nên 

kinh tế huyện tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, quốc phòng - an ninh được giữ 

vững, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 1.697.329 

triệu đồng (giá cố định năm 2010), đạt 73,9% kế hoạch, tăng 13,4% so với cùng kỳ, 

trong đó sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 6,1%; công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp tăng 23%; thương mại - dịch vụ tăng 16,8%. Kết quả đạt được trên một 

số lĩnh vực chủ yếu như sau: 

1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ 

đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, ngành Trung ương và của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo sát diễn 

biến tình hình. Chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt việc thực hiện các nhiệm 

vụ thông tin truyền thông, chăm sóc y tế; đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã 

hội; bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch; tổ chức sản xuất, lưu thông hàng hóa; 

vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đoàn thể, tổ chức xã hội, 

doanh nghiệp... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận 

xã hội, ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng, chống dịch.  

Thành lập Ban Chỉ huy, Tổ giúp việc cho Ban Chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện; Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19; Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng, chống dịch COVID-19; Khu cách ly tập trung huyện, 3 chốt kiểm soát y tế 

trên địa bàn các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Quang và Vĩnh Hòa. Xây dựng Kế hoạch thực 

hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện giãn cách xã 

hội và Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn mới; 

xây dựng Phương án thành lập vùng cách ly phòng, chống dịch và nhiều văn bản 

chỉ đạo khác liên quan... 

Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện tăng cường bám sát địa bàn, nắm bắt tình 

hình di biến động dân cư, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch 
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tại các địa phương; định kỳ hàng tuần, tổ chức họp Thường trực Ban Chỉ đạo 

huyện, nắm bắt diễn biến tình hình, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh một cách chủ động, kịp thời. Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch 

COVID-19 huyện duy trì các cuộc họp giao ban trực tuyến hàng tuần với Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để tiếp nhận, xử lý các thông tin 

khẩn cấp về tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn. 

Lực lượng y tế, công an, quân đội tích cực triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch; triển khai nhanh chóng việc tiêm phòng COVID-19 đảm bảo an 

toàn, đúng tiến độ; thực hiện tốt việc cách ly tập trung; hỗ trợ đúng đối tượng 

người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh… 

Các đơn vị, doanh nghiệp vận tải tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp 

bách về phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận chuyển hành khách, 

hàng hóa; tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 định kỳ 72 giờ đối với 

các tài xế, phụ xe, hành khách đúng theo quy định và thông điệp 5K. Chuẩn bị sẵn 

sàng các phương án “Luồng xanh” vận tải ưu tiên phương tiện, hàng hóa, vận 

chuyển công nhân… đảm bảo lưu thông thông suốt trong trường hợp dịch COVID-

19 xảy ra trên địa bàn.  

Các xã, thị trấn cũng đã thành lập 59 tổ COVID-19 cộng đồng với 513 thành 

viên ở các khu phố, thôn, làng nhằm tăng cường giám sát các hộ dân, theo dõi tình 

hình sức khỏe người được cách ly, các trường hợp từ vùng dịch về địa bàn để kịp 

thời đôn đốc khai báo y tế và có biện pháp quản lý kịp thời, hiệu quả; người dân 

cũng đã nâng cao ý thức, tích cực tham gia, ủng hộ công tác phòng, chống dịch nên 

dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Trong 9 tháng, đã tiêm phòng COVID-19 cho 

9.345 lượt người (tiêm mũi 2 cho 1.917 đối tượng); phát hiện, điều trị khỏi bệnh 6 

trường hợp mắc COVID-19. 

2. Về phát triển kinh tế 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tài nguyên và môi trường: Giá trị 

sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước thực hiện 577.802 triệu đồng, đạt 

77,7% kế hoạch, tăng 6,1% so với cùng kỳ. 

Trồng trọt: Tổng diện tích cây lúa thực hiện 2.297 ha, đạt 89,1% kế hoạch, 

giảm 0,6% so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 61,1 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha, sản lượng 

14.027,9 tấn, tăng 200,5 tấn, trong đó diện tích lúa vụ Đông Xuân 1.105,1 ha, đạt 

99,2% kế hoạch, tăng 0,6%, năng suất 68 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha, sản lượng 7.514,7 tấn, 

tăng 263,3 tấn; vụ H  Thu 781,0 ha, đạt 81,4% kế hoạch, giảm 3,8% (vụ H  552,9 

ha, vụ Thu 228,1 ha), năng suất 60,1 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha, sản lượng 4.696,9 tấn, 

giảm 142,4 tấn; vụ Mùa 410,9 ha, đạt 81,4% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ 

(lúa nước 302,9 ha; năng suất ước đạt 51,3 tạ/ha; lúa r y 108 ha, năng suất ước đạt 

24,3 tạ/ha).     

Một số cây trồng cạn như cây lạc 78,4 ha, đạt 104,5% kế hoạch, tăng 12% so 

với cùng kỳ, năng suất 23,9 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha; đậu các loại 1.188,5 ha, đạt 

111,6% kế hoạch, tăng 12%, năng suất 18,5 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; cây ngô 267,4 ha, 

đạt 77,5% kế hoạch, giảm 6,3% so với cùng kỳ, năng suất 44,4 tạ/ha, giảm 2,9 
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tạ/ha; cây mì thu hoạch 1.207 ha, đạt 100,6% kế hoạch, năng suất 326 tạ/ha, sản 

lượng 39.348,2 tấn (tăng 717,2 tấn); cây điều thu hoạch 1.085,3 ha, đạt 110,7% kế 

hoạch, năng suất 4 tạ/ha; cà phê thu hoạch 12 ha, năng suất 10 tạ/ha, sản lượng 12 

tấn; cao su thu hoạch 20 ha, năng suất 12 tạ/ha, sản lượng 24 tấn.  

Lâm nghiệp: Công tác chuẩn bị trồng rừng được triển khai theo kế hoạch, đã 

trồng lại rừng sau khai thác 16,2 ha; giao khoán bảo vệ rừng, diện tích 26.273,4 ha. 

Khai thác rừng trồng 303,5 ha; khai thác tận thu gỗ rừng tự nhiên 102,7m
3
 (cây 

chết khô, rục, nghiêng, đổ…). Lực lượng chức năng phối hợp triển khai 517 đợt 

tuần tra, truy quét, phát hiện 48 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (phá rừng trái pháp 

luật 7 vụ; lâm sản, phương tiện không chủ 29 vụ; khai thác, vận chuyển và tàng trữ 

lâm sản trái pháp luật 9 vụ; cháy rừng 03 vụ), giảm 11 vụ so với cùng kỳ. Đã xử lý 

47 vụ, tịch thu 34,352m
3
 gỗ các loại và một số phương tiện vận chuyển, khai thác. 

Chăn nuôi: Theo số liệu thống kê, tổng đàn trâu 1.108 con, đạt 100,7% kế 

hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ; đàn bò 17.950 con, đạt 101,4% kế hoạch, tăng 

3%, tỷ lệ lai 92%; đàn lợn 18.550 con, đạt 97,6% kế hoạch, tăng 3,2%, tỷ lệ lai 

98%; đàn dê 2.250 con, đạt 90% kế hoạch, tăng 4,3%; gia cầm 120.200 con, đạt 

100,2% kế hoạch, tăng 6,2%.  

Trong 9 tháng đầu năm, dịch bệnh viêm da nổi cục đã bùng phát, lây lan tại 

các địa phương, toàn huyện có 2.537 con bò bị mắc bệnh, trong đó chữa trị khỏi 

bệnh 2.275 con; chết, tiêu hủy 262 con, hiện nay dịch bệnh viêm da nổi cục đã 

được khống chế. Tiêm phòng cúm gia cầm 19.800 liều; LMLM trâu, bò 14.660 

liều, đạt 84% so với tổng đàn; viêm da nổi cục trâu, bò 11.072 liều, đạt 66%; tụ 

huyết trùng lợn 5.695 liều, dịch tả lợn 5.745 liều. Giám sát, kiểm tra sát trùng đưa 

vào lò ấp 19.600 quả trứng; phối giống thụ tinh nhân tạo 2.512 con bò, đạt 46,5% 

kế hoạch. 

Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sản xuất: Tổ chức 6 

lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây trồng. Triển 

khai mô hình trồng thâm canh kiệu ứng dụng công nghệ cao và mô hình quản lý 

ruồi đục quả bằng chế phẩm Ento-Pro trên địa bàn xã Vĩnh Quang; mô hình thâm 

canh cỏ trên đất chuyển đổi trên địa bàn xã Vĩnh Thuận; mô hình liên kết sản xuất, 

tiêu thụ ngô ngọt trên địa bàn xã Vĩnh Hiệp; mô hình thâm canh lạc gắn liên kết 

chuỗi hệ thống tưới tiết kiệm trên địa bàn xã Vĩnh Hòa; mô hình trồng súp lơ vàng 

và dưa leo trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh; mô hình trồng cây cam sành trên địa 

bàn xã Vĩnh Kim; nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn VietGAP trên địa bàn xã 

Vĩnh Sơn.   

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản được duy trì 82,6 ha, nuôi cá lồng 

bè 23.000m
3
, lượng giống thả nuôi 1,84 triệu con, mật độ 80 con/m

3
, đối tượng chủ 

yếu là cá điêu hồng, thác lác cườm, trê lai, chép… Nguồn giống đảm bảo chất 

lượng, thích nghi với môi trường và phát triển mạnh, dịch bệnh ít xảy ra. Sản 

lượng thủy sản ước thực hiện 759 tấn, đạt 88,8% kế hoạch, tăng 2,8% so với cùng 

kỳ, trong đó sản lượng khai thác 95 tấn, sản lượng nuôi trồng 664 tấn. 

Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Chỉ đạo các địa phương tập trung rà 

soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để 
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tiến hành chuyển hướng đầu tư vào các mục tiêu, nhiệm vụ có khả năng hoàn thành 

và duy trì kết quả các tiêu chí đạt được; phân bổ vốn sự nghiệp nông thôn mới chi 

cho hỗ trợ liên kết chuỗi sản xuất năm 2021, số tiền 187 triệu đồng; đồng thời trình 

tỉnh xem xét, công nhận 3 sản phẩm OCOP của địa phương (rượu Nhung nai Vĩnh 

Kim, rượu Vĩnh Cửu, nem chả Phương Hội). Hiện nay, xã Vĩnh Quang đã đạt được 

16 tiêu chí, xã Vĩnh Thịnh đạt 12 tiêu chí, xã Vĩnh Hảo đạt 15 tiêu chí, xã Vĩnh 

Hiệp đạt 14 tiêu chí, xã Vĩnh Thuận đạt 12 tiêu chí, xã Vĩnh Hòa đạt 10 tiêu chí, xã 

Vĩnh Sơn đạt 7 tiêu chí, xã Vĩnh Kim đạt 8 tiêu chí. 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng xây dựng 7 công trình, số tiền 6.932,412 triệu đồng; phê 

duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất ở tại Khu dân cư thị trấn Vĩnh 

Thạnh; phê duyệt quy hoạch phân lô chi tiết khu dân cư xã Vĩnh Sơn và xã Vĩnh 

Thuận, diện tích 11.985m
2
. Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 27 trường hợp, diện tích 7.405,4 m
2
; chuyển 

mục đích sử dụng đất 18 trường hợp, diện tích 3.684,54 m
2
; thu hồi đất, giải phóng 

mặt bằng xây dựng 5 công trình, diện tích 43.976,7m
2
. Đề nghị tỉnh xem xét, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho 2 đơn vị trường học. 

Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan 

tâm, đã trình tỉnh xem xét cho chủ trương khai thác, tận thu đất san lấp công trình 

tại Cụm công nghiệp Tà Súc, diện tích 0,34 ha, khối lượng 13.000m
3
. Bán đấu giá 

46 cây đá bazan tịch thu, thu ngân sách 28,5 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3, ngày Môi trường thế giới 05/6 và ngày Khí 

tượng thế giới 23/3. Thu gom rác thải 1.350 tấn. 

b) Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp 148.536 triệu đồng, đạt 75,6% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ. 

Một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ như tinh bột sắn tăng 31,8%, gỗ xẻ tăng 

8,2%, dăm gỗ tăng 73,5%; gạch nung tăng 4,3%… Cụm công nghiệp Tà Súc thu 

hút 16 doanh nghiệp đăng ký đầu tư sản xuất kinh doanh, hiện có 7 doanh nghiệp 

hoạt động ổn định, 4 doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, 1 doanh 

nghiệp hoạt động không ổn định và 4 doanh nghiệp dừng hoạt động. Sản lượng 

điện mua vào 10.371.640 kwh, sản lượng điện bán ra 9.623.743 kwh, tăng 15% so 

với cùng kỳ, phát triển khách hàng đăng ký lắp mới 128 hộ, tỷ lệ tổn thất điện năng 

6,5%; khối lượng nước tiêu thụ 376.388m
3
, phát triển khách hàng đăng ký lắp 

nước 103 hộ. 

c) Thương mại - dịch vụ, tài chính và ngân hàng: Giá trị sản xuất thương mại 

- dịch vụ 970.991 triệu đồng, đạt 71,5% kế hoạch, tăng 16,8% so với cùng kỳ; 

doanh thu từ dịch vụ kinh doanh điện, nước 19.567,682 triệu đồng. Kiểm tra, cấp 

mới và cấp đổi 75 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổng nguồn vốn 25.109 

triệu đồng. Công tác quản lý thị trường được chú trọng, lực lượng chức năng 

thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng các 

mặt hàng dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá.  
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Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 365.854 triệu đồng, đạt 144% 

kế hoạch, giảm 12,7% so với cùng kỳ, bao gồm thu ngân sách Trung ương 1.900 

triệu đồng; thu ngân sách tỉnh 825 triệu đồng; thu ngân sách huyện và các xã, thị 

trấn 363.129 triệu đồng, đạt 142,9% kế hoạch, giảm 11,8% so với cùng kỳ; trong 

đó, thu trên địa bàn ước thực hiện 62.717 triệu đồng, đạt 94,7% kế hoạch, tăng 

78,6% so với cùng kỳ (trừ tiền sử dụng đất và các khoản thu được để lại chi qua 

ngân sách nhà nước thì thu cân đối trên địa bàn 54.547 triệu đồng, đạt 97% kế 

hoạch, tăng 59,7% so với cùng kỳ). Chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 260.563 

triệu đồng, đạt 102,6% kế hoạch, giảm 12,4% so với cùng kỳ. 

Tổng nguồn vốn thực hiện của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 

Vĩnh Thạnh 502.000 triệu đồng, đạt 99,4% kế hoạch, tăng 44.000 triệu đồng so với 

cùng kỳ, trong đó tiền huy động trong dân cư 486.000 triệu đồng, chiếm 96,8%; dư 

nợ 400.000 triệu đồng, doanh số cho vay 490.964 triệu đồng, doanh số thu nợ 

496.982 triệu đồng. Tổng nguồn vốn thực hiện của Phòng Giao dịch Ngân hàng 

CSXH huyện 319.220 triệu đồng, tăng 25.986 triệu đồng so với cùng kỳ; dư nợ 

319.062 triệu đồng, doanh số cho vay 6.904 triệu đồng, doanh số thu nợ 6.678 triệu 

đồng.  

d) Đầu tư xây dựng cơ bản 

Tăng cường chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Đôn đốc, 

đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình xây dựng 

mới quan trọng, cấp bách, phấn đấu hoàn thành và đảm bảo tiến độ thi công. Tổng 

nguồn vốn đầu tư phát triển đã tiếp nhận và phân bổ 72.965 triệu đồng; giá trị khối 

lượng đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện 39.304 triệu đồng; ước giải ngân 

55.388 triệu đồng, đạt 75,9% kế hoạch, tăng 44,4% so với cùng kỳ. Hiện nay, một 

số công trình chuyển tiếp đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, các công trình 

xây dựng mới đang triển khai lập hồ sơ, thủ tục mời thầu, tổ chức đấu thầu và triển 

khai thi công.  

Trình UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch 

chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Vĩnh Thạnh đến năm 2035; phê duyệt đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình: Dự án định canh - định cư tập 

trung làng K2 (suối Đá), Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh. Công tác quản lý, cấp phép xây 

dựng được chú trọng, đã kiểm tra, cấp 72 giấy phép xây dựng nhà ở trên địa bàn thị 

trấn Vĩnh Thạnh. 

3. Về văn hoá - xã hội 

a) Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19; 

tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà 

nước; tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026... Đã triển khai công tác tổng điều tra kinh tế, điều 

tra cơ sở hành chính năm 2021. Khảo sát, đề xuất đầu tư xây dựng đường tuần tra 

bảo vệ rừng khu di tích Thành đá Tà Kơn, đường vào suối Tà Má và đã được tỉnh 

phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng số tiền 17.449 triệu 

đồng; phối hợp ngành chức năng tỉnh triển khai dự án trồng hoa anh đào trên địa 
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bàn xã Vĩnh Sơn; đăng ký quy hoạch bổ sung 3 dự án đầu tư trên địa bàn huyện, 

giai đoạn 2021 - 2025 (Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Vĩnh Sơn; Khu thương 

mại, dịch vụ nghỉ dưỡng và ẩm thực ven sông Kôn; Khu trung tâm thương mại 

dịch vụ thị trấn Vĩnh Thạnh). 

Trong 9 tháng đầu năm, đã sản xuất và phát sóng 225 chương trình thời sự 

tổng hợp với 1.724 tin, bài; lồng ghép với các chuyên mục, trong đó có 160 

chương trình thời sự phát trên sóng truyền thanh huyện lồng ghép với các chuyên 

mục tổng hợp, phát sóng 36 chương trình tiếng Bana, 36 chương trình thời sự đài 

xã phát trên sóng Đài huyện; sản xuất 9 chương trình tiếng Bana, 3 chương trình 

thời sự tổng hợp phát sóng đài tỉnh. 

b) Giáo dục toàn diện tiếp tục được tăng cường, nội dung tập trung vào công 

tác giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng 

sống, kỹ năng thực hành. Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ 

giáo viên được chú trọng; cơ sở vật chất trường, lớp học từng bước được đầu tư, 

nâng cấp; đội ngũ giáo viên được củng cố và kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới. Đã hoàn thành tốt năm học 2020 - 2021; kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông đảm bảo an toàn, nghiêm túc, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 

trung học phổ thông đạt 88,9%, giảm 6,6% so với năm trước; xét tốt nghiệp trung 

học cơ sở đạt 100%. Công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.  

Tiếp tục thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, phương thức 

kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực; tổ chức triển khai 

Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Công tác xét tuyển đầu cấp năm 

học 2021 - 2022 được thực hiện đúng quy chế, bước vào đầu năm học mới, toàn 

huyện có 710 cán bộ, giáo viên và 7.969 học sinh với 323 lớp học, tăng 377 học 

sinh so với năm trước.  

c) Ngành Y tế phối hợp với đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương 

tiếp tục duy trì hoạt động của 3 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở xã Vĩnh Sơn, 

Vĩnh Hòa và Vĩnh Quang, đồng thời triển khai tốt biện pháp phòng chống dịch tại 

cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý. Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục có nhiều 

chuyển biến, tính từ đầu năm đến nay, đã khám điều trị cho 24.269 lượt người, 

giảm 14,7% so với cùng kỳ (trẻ em dưới 6 tuổi 1.729 lượt), công suất sử dụng 

giường bệnh 46,5%. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc 

sức khỏe bà mẹ, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được được triển khai đồng bộ 

tại các địa phương. 

d) Các chính sách an sinh xã hội được các ngành, địa phương quan tâm triển 

khai theo kế hoạch, đã phân bổ kịp thời 218 tấn gạo cứu trợ đỏ lửa nhân dịp Tết 

Nguyên đán, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19; tiếp nhận, trao tặng các 

đối tượng nhân dịp lễ, tết 11.250 suất quà, số tiền 4.966,3 triệu đồng. Hỗ trợ 458 

đối tượng thuộc diện khó khăn do bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, số tiền 696 

triệu đồng. Toàn huyện hiện còn 3.129 hộ ngh o, chiếm 31,35%, giảm 6,64% so 

với cùng kỳ; cận ngh o 1.330 hộ, chiếm 13,33%, tăng 0,8%. 
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Các hoạt động viếng, dâng hoa, dâng hương các nghĩa trang, nhà bia tưởng 

niệm liệt sỹ nhân các ngày lễ, tết được tổ chức chu đáo. Chính sách chăm sóc 

người có công với nước tiếp tục được chú trọng, chi trả thường xuyên 8.910 lượt 

đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền 14.288 triệu đồng.  

e) Bảo hiểm xã hội: Toàn huyện có 29.200 người tham gia bảo hiểm y tế, 

giảm 3.582 người so với cùng kỳ, tham gia bảo hiểm xã hội 2.945 người, tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp 1.378 người. Thu bảo hiểm các loại 46.500 triệu đồng, tăng 

5,6% so với cùng kỳ; chi bảo hiểm xã hội 25.218 triệu đồng, tăng 12%. 

f) Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số được quan tâm chú trọng, đã triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ 

hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Đề án “Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện, giai đoạn 2021 - 2025”, Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật 

tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2025”; đồng thời 

đăng ký dự án thực hiện 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 - 2025. Đến nay, toàn 

huyện có 58/62 đơn vị, doanh nghiệp vùng đồng bằng được tỉnh phân công tổ chức 

giao lưu kết nghĩa với 29/31 khu phố, thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

4. Về nội chính, quốc phòng và an ninh  

a) Xây dựng chính quyền 

Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, đào tạo bồi dưỡng được thực 

hiện theo quy định; đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 9 lãnh đạo quản lý các 

đơn vị thuộc huyện; tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch 3 viên chức cấp huyện và 3 công 

chức cấp xã. Biệt phái 24 viên chức và phân công công tác 23 viên chức hoàn 

thành thời gian  biệt phái; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nâng lương thường xuyên, nâng mức phụ 

cấp thâm niên vượt khung, nâng lương trước thời hạn 198 trường hợp. Bồi dưỡng 

lãnh đạo quản lý cấp phòng 5 trường hợp.  

Kết quả phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020: 

Công chức các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện có 66 trường hợp, trong 

đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 8 trường hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ 55 trường 

hợp, hoàn thành nhiệm vụ 2 trường hợp, không hoàn thành nhiệm vụ 1 trường hợp; 

hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ có 4 trường hợp, trong 

đó hoàn thành tốt nhiệm vụ 4 trường hợp. Cán bộ cấp xã có 83 trường hợp, trong 

đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10 trường hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ 69 

trường hợp, hoàn thành nhiệm vụ 3 trường hợp, không hoàn thành nhiệm vụ 1 

trường hợp; công chức cấp xã có 79 trường hợp, hoàn thành xuất sắc 2 trường hợp, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ 77 trường hợp. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập có 619 trường hợp, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10 trường hợp, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ 596 trường hợp, hoàn thành nhiệm vụ 12 trường hợp, không 

hoàn thành nhiệm vụ 1 trường hợp.  
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Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng Cờ thi đua 3 tập thể, tặng Bằng khen 5 tập thể và 23 cá nhân. Chủ tịch UBND 

huyện tặng Cờ, Giấy khen cụm, khối thi đua 20 tập thể; tặng danh hiệu Lao động 

xuất sắc 3 tập thể, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 22 cá nhân, danh hiệu Lao 

động tiên tiến 41 tập thể và 596 cá nhân; tặng Giấy khen 53 tập thể, 256 cá nhân; 

khen thưởng đột xuất 36 tập thể và 93 cá nhân.  

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, nhiệm vụ chủ yếu là 

triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XVIII về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước từ huyện đến cơ sở, giai đoạn 2020 - 

2025”. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, đổi mới 

phương thức làm việc, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân đến liên hệ, giải quyết công việc. Kết quả thẩm định 

chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc huyện có 4 đơn vị 

xếp loại tốt, 9 đơn vị xếp loại khá; thẩm định tại các xã, thị trấn có 7 đơn vị xếp 

loại tốt, 2 đơn vị xếp loại khá. 

b) Thanh tra và Tư pháp  

Công tác thanh tra tiếp tục được tăng cường, đã triển khai thực hiện và kết 

luận thanh tra 4 cuộc (theo kế hoạch 3 cuộc, năm trước chuyển sang 1 cuộc); kiến 

nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách 60,648 triệu đồng, xử lý khác về kinh tế 139,453 

triệu đồng. Trong 9 tháng đầu năm, các ngành, địa phương đã tiếp 22 lượt công 

dân (22 người), giảm 6 lượt (9 người) so với cùng kỳ; tiếp nhận 40 đơn thư (khiếu 

nại 9 đơn, tố cáo 1 đơn, kiến nghị và phản ánh 30 đơn), giảm 7 đơn so với cùng kỳ, 

trong đó thuộc thẩm quyền 33 đơn, đã giải quyết 6/6 đơn khiếu nại và 24/27 đơn 

kiến nghị, phản ánh. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai 

đồng bộ bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể hóa các văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương... 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được 

quan tâm. Hoạt động chứng thực, đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền cơ bản đáp 

ứng yêu cầu của tổ chức và công dân, đã chứng thực 4.087 trường hợp. 

c) Quốc phòng, an ninh 

 An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lực lượng vũ 

trang chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ 

việc xảy ra, bảo vệ vững chắc, an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị và duy trì 

nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện quân sự, huấn luyện 

dân quân được triển khai theo kế hoạch; công tác tuyển quân thực hiện đúng quy 

định; giao quân 61 thanh niên, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu.  

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, đã tổ chức 

nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn 

xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 
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11 vụ, trong đó trộm cắp tài sản 1 vụ, cố ý gây thương tích 6 vụ, hiếp dâm người 

dưới 16 tuổi 1 vụ, đánh bạc 3 vụ; tự tử 3 vụ (tăng 2 vụ), chết 3 người (tăng 2 

người); vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản 2 vụ (tăng 1 vụ); vi 

phạm pháp luật về môi trường 1 vụ (tăng 1 vụ); tệ nạn xã hội xảy ra 1 vụ (sử dụng 

trái phép ma túy); tai nạn lao động 1 vụ, chết 1 người; tai nạn giao thông xảy ra 2 

vụ (tăng 1 vụ), chết 2 người (tăng 2 người).  

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 570 trường hợp vi phạm trật tự an 

toàn giao thông và 32 trường hợp vi phạm các quy định thực hiện giãn cách xã hội 

trong phòng, chống dịch COVID-19, xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông 

606 trường hợp, phạt tiền 357,725 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 17 

trường hợp; xử lý vi phạm các quy định thực hiện giãn cách xã hội trong phòng, 

chống dịch 29 trường hợp, phạt tiền 179,55 triệu đồng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 

2021 v n còn những tồn tại, hạn chế như sau: 

- Triển khai sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương chưa sát kế hoạch đề 

ra; diện tích lúa, ngô thực hiện giảm so với cùng kỳ; số lượng bò mắc bệnh viêm 

da nổi cục cao, tỷ lệ tiêm phòng bệnh đạt thấp; cháy rừng xảy ra ở một số nơi, số 

vụ khai thác lâm sản trái phép tuy giảm nhưng mang tính chất phức tạp, ô nhiễm 

môi trường tại các khu dân cư còn xảy ra. 

- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp 

chậm; xử lý lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép ở một số địa bàn kéo 

dài; giải phóng mặt bằng một số công trình gặp nhiều khó khăn vướng mắc, ảnh 

hưởng đến tiến độ triển khai thi công công trình.  

- Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp giảm so với năm trước; hiệu quả công tác 

tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 chưa cao; vi phạm pháp 

luật về trật tự an toàn xã hội và tai, tệ nạn xã hội tăng so với cùng kỳ. 

- Thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm toán, thanh tra còn chậm, kéo dài; 

việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, kiến nghị phản ánh tại một số đơn vị, 

địa phương có lúc chưa kịp thời.  

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do dịch bệnh tác 

động đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bên cạnh đó việc tổ chức triển khai 

thực hiện nhiệm vụ được giao tại một số đơn vị, địa phương chưa đồng bộ, thiếu 

chặt chẽ; xử lý, giải quyết một số vấn đề tồn tại chưa kịp thời, thiếu tập trung, kiên 

quyết. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ IV NĂM 2021 

Nhiệm vụ còn lại của quý IV năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc 

thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. 

Cùng với việc triển khai thực hiện một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; UBND 

huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

theo lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý tập trung triển khai tốt một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau:  
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1. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện trong công tác phòng, chống dịch. 

Triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

trong giai đoạn mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không được chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chuẩn bị 

đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Duy trì 

chế độ định kỳ giao ban phù hợp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Chủ động lập danh sách, nhập dữ liệu 

và xây dựng kế hoạch tiêm phòng để khi có vắc xin sẽ tổ chức tiêm kịp thời cho người 

dân đảm bảo tiến độ, an toàn, hiệu quả 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị 

quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đạt kế hoạch đề ra. 

3. Về nông, lâm nghiệp, thủy sản và tài nguyên môi trường: Tập trung tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Chỉ đạo 

công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch các loại cây trồng vụ Mùa 

năm 2021. Triển khai chính sách chuyển đổi cây trồng, mùa vụ giai đoạn 2021 - 

2025, chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo tổ chức triển khai sản xuất vụ Đông 

Xuân 2021 - 2022 đạt kế hoạch, chú ý chuẩn bị đủ số lượng giống có năng suất, 

chất lượng, cơ cấu giống hợp lý và hướng d n thực hiện đúng lịch thời vụ. Tăng 

cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các mô hình ứng dụng từ nguồn vốn khoa học công nghệ. Kiểm tra, sửa chữa, 

nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo nước phục vụ sản xuất. Tiếp tục 

thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững, giai đoạn 2020 - 2025”. 

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đi đôi với việc thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm và 

kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm (đợt 2) năm 2021, thực hiện tốt các khâu vệ 

sinh, tiêu độc sát trùng, kiểm soát dịch bệnh không để lây lan. Tập trung xử lý, cải 

tạo môi trường nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện của từng vùng. 

Triển khai phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2021 tại từng địa phương, đơn vị, nhất là thực hiện tốt phương châm “4 tại 

chỗ”. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất để cứu hộ, cứu nạn, khắc phục kịp thời sự 

cố và di dân khi có thiên tai xảy ra, tránh thiệt hại về người, tài sản của nhân dân. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai kế hoạch trồng rừng; nâng cao trách 

nhiệm trong công tác giao khoán, quản lý bảo vệ rừng. Thực hiện quyết liệt, hiệu 

quả công tác kiểm tra, xử lý đúng quy định các trường hợp vi phạm Luật Lâm 

nghiệp. Tập trung chỉ đạo công tác trồng rừng, chăm sóc rừng trồng năm 2021. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, 

bảo vệ môi trường sinh thái. Giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc 
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trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ 

chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở theo kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra, xử 

lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, giai đoạn 2021 - 2030.  

4. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng 

Tiến hành rà soát, đánh giá tình hình hoạt động trên lĩnh vực sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh 

sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng nhanh giá trị 

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch 

chung xây dựng thị trấn Vĩnh Thạnh đến năm 2035. 

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch; nghiệm thu khối 

lượng hoàn thành để thanh toán và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Khẩn 

trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2022; 

đảm bảo thời gian phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước ngày 31/10/2021.  

5. Thương mại - dịch vụ, tài chính và ngân hàng 

Chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động thương mại - dịch vụ; thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp quản lý thị trường, góp phần bình ổn giá cả, chống hàng giả, hàng 

kém chất lượng, kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết. Nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính viễn thông, tài 

chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải. Tiếp tục hướng d n các đơn vị kinh doanh vận 

tải hành khách, hàng hóa tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, 

chống COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa đúng theo quy 

định và thông điệp 5K. 

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách; chống thất thu 

ngân sách, phấn đấu tăng thu đạt và vượt dự toán cả năm. Quản lý chi ngân sách 

nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm; đề xuất cắt, giảm những khoản chi không thật sự cần 

thiết để dự phòng chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Xây dựng kế 

hoạch thu, chi ngân sách năm 2022, chuẩn bị tốt số liệu thu, chi ngân sách để tổ 

chức thảo luận với ngành chức năng tỉnh đảm bảo quy định; hoàn thiện dự toán 

năm 2023 và năm 2024. 

6. Văn hóa - xã hội 

Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động văn hóa, xã hội; triển khai tốt công tác 

thông tin, truyền thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đưa Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, Đại hội lần 

thứ XVIII Đảng bộ huyện vào thực tiễn. Tổ chức triển khai Kế hoạch đầu tư phát 

triển du lịch trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 - 2025. 

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động giáo dục; ổn định nề nếp dạy và học ngay từ đầu năm học mới; củng cố 

mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục; đẩy 
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mạnh thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm 2021 - 2022. Tăng 

cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo 

dục; theo dõi, nắm chắc diễn biến của tình hình dịch bệnh để có giải pháp phù hợp, 

hoàn thành học kỳ I, năm học 2021 - 2022. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để 

công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục năm 2021. 

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế 

phòng chống dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng 

khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở tuyến huyện và các trạm y tế xã, 

thị trấn. Triển khai có hiệu quả công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình năm 2021.  

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công với 

nước, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và các chế độ 

chính sách đối với đồng bào miền núi. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện chịu ảnh 

hưởng của dịch bệnh COVID-19; tiếp tục rà soát, tổng hợp đề nghị hỗ trợ những 

đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Triển khai kế hoạch 

điều tra, rà soát hộ ngh o, hộ cận ngh o năm 2021. 

7. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền: Đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, có 

chất lượng cao, phục vụ người dân và doanh nghiệp; nói đi đôi với làm, hành động 

quyết liệt với phương pháp, cách làm cụ thể, sát thực tiễn. Tăng cường chấn chỉnh 

kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tổ chức triển 

khai kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, 

điều hành của bộ máy nhà nước từ huyện đến cơ sở, giai đoạn 2020 - 2025. 

8. Nội chính, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 

Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân ngay từ cơ sở. Người đứng đầu các ngành và chính quyền các địa phương phải 

chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở đơn 

vị, địa phương mình. Tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm về 

công tác phòng chống tham nhũng và tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo 

chương trình công tác thanh tra năm 2021 đảm bảo kế hoạch đề ra. Xây dựng 

chương trình công tác thanh tra, chương trình công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; tăng 

cường công tác trợ giúp pháp lý. 

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đẩy 

mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tiếp tục triển khai các biện 

pháp, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, kiềm chế 

tai nạn giao thông. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các 

mục tiêu trọng điểm. Thực hiện tốt công tác xét duyệt chính trị, chính sách trong 

tuyển dụng, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an nhân 

dân năm 2022. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu 

phòng thủ xã Vĩnh Thuận và thị trấn Vĩnh Thạnh.   



13 

 

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát các chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2021 của ngành, đơn vị, địa phương mình tham mưu, đề xuất UBND 

huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết 

HĐND huyện đã đề ra./.                                                                                    

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- LĐ, CV Văn phòng; 

- UBND các xã, thị trấn, 

- Lưu: VT, K5.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Đức Bảo 
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