
Ủ    N N  N   N 

    N   N     N  

 

CỘNG  Ò  XÃ  ỘI C Ủ NG     I   N M 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

Số:         /BC-UBND Vĩnh Thạnh, ngày        tháng      năm 2021 

            

 ÁO CÁO 

 ình hình thực hiện nhiệm vụ quý I  

và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 

 
 

I.  ÌN   ÌN  KIN   Ế - XÃ  ỘI Q Ý I NĂM 2021 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2021 trong điều 

kiện vừa chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đồng 

thời đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban 

hành một số chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trên cơ sở đó, các 

phòng, ban ngành huyện và chính quyền các địa phương đã tích cực triển khai thực 

hiện kế hoạch. Kết quả đạt được trên một số ngành, lĩnh vực trong quý I năm 2021 

cụ thể như sau: 

1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản  

Về trồng trọt: Vụ Đông Xuân 2020 - 2021, tổng diện tích cây lúa nước đã 

xuống giống 1.105,1 ha, đạt 99,2% kế hoạch, tăng 6,4 ha so với cùng kỳ, năng suất 

bình quân ước đạt 66,2 tạ/ha, trong đó diện tích lúa lai 349,5 ha, chiếm 31,6%, lúa 

thuần 755,6 ha, chiếm 68,4%. Một số cây trồng cạn như cây ngô thực hiện 18 ha, 

đạt 27,7% kế hoạch, giảm 15,5 ha so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 45 tạ/ha; đậu 

các loại 783,5 ha, đạt 99,1% kế hoạch, giảm 6 ha so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 

19 tạ/ha; lạc 65,9 ha, đạt 104,6% kế hoạch, tăng 8 ha so với cùng kỳ, năng suất 

ước đạt 23,6 tạ/ha; dưa hấu 60,5 ha, đạt 37,8% kế hoạch, giảm 95,5 ha so với cùng 

kỳ, năng suất ước đạt 361,1 tạ/ha; ớt 106,7 ha, năng suất ước đạt 180 tạ/ha; cây mì 

thu hoạch 915 ha, đạt 76,2% kế hoạch, giảm 51 ha so với cùng kỳ, năng suất ước 

đạt 320 tạ/ha, sản lượng 29.280 tấn.  

Về lâm nghiệp: Công tác giao khoán chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng được 

duy trì, diện tích 26.273,4 ha. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

về quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng được chú trọng. Lực lượng 

chức năng phối hợp triển khai 157 đợt tuần tra, truy quét, phát hiện 19 vụ vi phạm 

Luật Lâm nghiệp (phá rừng trái pháp luật 1 vụ; khai thác lâm sản 3 vụ; vận chuyển 

lâm sản 1 vụ; tàng trữ lâm sản 1 vụ; lâm sản, phương tiện không chủ 13 vụ), tăng 4 

vụ so với cùng kỳ; lập thủ tục tạm giữ 28,814m
3
 gỗ các loại. Xử lý 16 vụ (năm 

trước chuyển sang 4 vụ), tịch thu 7,805m
3
 gỗ các loại và một số phương tiện vận 

chuyển, khai thác. Tổ chức bán đấu giá 2.719,07m
3 
gỗ khai thác rừng trồng phòng 

hộ (diện tích 43,73 ha), số tiền 3.252 triệu đồng. 



Về thủy sản: Đã thả nuôi 1,4 triệu con cá giống các loại như điêu hồng, rô 

phi, trê lai, lăng nha, thác lác cườm… tại 360 lồng bè hồ Định Bình, hiện tại các 

loại cá sinh trưởng và phát triển ổn định, dịch bệnh không có xảy ra. 

Về chăn nuôi: Tổng đàn trâu 1.107 con, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 2% so với 

cùng kỳ; đàn bò 17.560 con, đạt 99,2% kế hoạch, tăng 0,5% (tỷ lệ lai 92%); đàn lợn 

17.910 con, đạt 94,2% kế hoạch, tăng 2,7% (tỷ lệ lai 98%); đàn dê 2.315 con, đạt 

92,6% kế hoạch, tăng 6,8%; gia cầm 117.200 con, đạt 97,6% kế hoạch, giảm 0,8%. 

Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thường xuyên được tăng cường, 

ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh triển khai các khâu tiêm phòng, kiểm 

tra, kiểm soát giết mổ, tiêu độc sát trùng môi trường chăn nuôi nên dịch bệnh không có 

xảy ra. Tiêm phòng LMLM gia súc 10.536 liều; tiêm phòng thường xuyên gia súc 

16.825 liều, gia cầm 19.800 liều. Kiểm tra đưa vào lò ấp 5.600 quả trứng; tiêu độc sát 

trùng môi trường chăn nuôi 960.000m
2
. 

Công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tiếp tục được triển khai theo 

kế hoạch, nhiệm vụ chủ yếu là tập trung hướng dẫn thực hiện mô hình trồng rau an 

toàn tại xã Vĩnh Sơn và trình diễn 2 mô hình thâm canh bò thịt chất lượng cao tại 

xã Vĩnh Quang. 

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

soát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tổ 

chức triển khai, thực hiện giải ngân nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới (vốn năm 

2020 chuyển sang); lựa chọn những sản phẩm có thế mạnh trong nông nghiệp, dịch 

vụ du lịch nông thôn của từng địa phương để đưa vào Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP).   

b) Quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường 

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến 

đường chính trong Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Vĩnh Sơn, Khu dân cư trung 

tâm xã Vĩnh Hiệp, Trường Mẫu giáo thôn An Ngoại, tuyến đường từ cầu Vĩnh 

Hiệp đến giáp đường Cây Trâm - Bồ Bồ, kinh phí 6.528,056 triệu đồng; thu hồi 

đất, giải phóng mặt bằng xây dựng 4 công trình, diện tích 43.976,7m
2
. Cấp giấy 

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

7 trường hợp, diện tích 1.636,5m
2
; chuyển mục đích sử dụng đất 1 trường hợp, 

diện tích 62,2m
2
. Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất ở tại Khu dân cư thị 

trấn Vĩnh Thạnh, số tiền 6.862,7 triệu đồng. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 83 trường hợp, xóa đăng ký thế chấp 40 trường hợp. 

c) Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp  

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 34.155 

triệu đồng, đạt 17,4% kế hoạch, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Một số ngành nghề và 

sản phẩm tăng khá như sản xuất đá cây, cửa sắt, đồ gỗ… Sản lượng điện mua vào 

ước thực hiện 2.819.000 kwh, sản lượng điện bán ra 2.635.000 kwh, doanh thu 

5.217 triệu đồng, phát triển khách hàng đăng ký lắp điện 23 hộ, tỷ lệ tổn thất điện 

năng 6,5%; khối lượng nước tiêu thụ ước thực hiện 128.640m
3
, doanh thu 495 

triệu đồng; phát triển khách hàng đăng ký lắp nước 9 hộ.  



d) Đầu tư xây dựng cơ bản  

Đã triển khai công tác giao vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, ngành 

chức năng huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo 

chất lượng. Kịp thời thanh, quyết toán khối lượng công trình hoàn thành, tạo điều 

kiện thuận lợi để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp. 

Tính từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

43.312 triệu đồng, giá trị giải ngân ước thực hiện 8.038 triệu đồng, đạt 19,6% kế 

hoạch. Công tác quản lý cấp phép xây dựng được chú trọng, đã kiểm tra và cấp 11 

giấy phép xây dựng nhà ở trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh.  

e) Tài chính, ngân hàng, thương mại - dịch vụ 

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 161.368 triệu đồng, đạt 63,5% 

kế hoạch, giảm 1,1% so với cùng kỳ, trong đó thu trên địa bàn 23.303 triệu đồng, 

đạt 35,1% kế hoạch, tăng 73% cùng kỳ (trừ tiền sử dụng đất, các khoản thu để lại 

thì số thu còn lại 21.916 triệu đồng, đạt 38,9% kế hoạch). Tổng chi ngân sách ước 

thực hiện 72.461 triệu đồng, đạt 28,5% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ.  

Tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 

Vĩnh Thạnh ước thực hiện 485.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 23.105 

triệu đồng so với cùng kỳ, trong đó tiền huy động trong dân cư 470.000 triệu đồng; 

dư nợ 415.000 triệu đồng, tăng 2,2% so với đầu năm; doanh số cho vay 165.880 

triệu đồng; doanh số thu nợ 156.898 triệu đồng. Tổng nguồn vốn thực hiện của 

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện ước thực hiện 304.221 triệu đồng, tăng 

5.385 triệu đồng so với cùng kỳ; dư nợ 304.009 triệu đồng; doanh số cho vay 

17.061 triệu đồng, doanh số thu nợ 8.574 triệu đồng. 

Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước thực hiện 230.250 triệu đồng, đạt 

16,9% kế hoạch, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng thường xuyên 

tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng 

theo giá niêm yết. Giá cả thị trường cơ bản ổn định, hầu hết các hộ kinh doanh đều 

chấp hành tốt nghĩa vụ thuế và tuân thủ việc bán hàng theo giá niêm yết, không có 

hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến. Từ đầu năm đến nay, đã kiểm tra, 

cấp 29 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổng vốn đăng ký 5.115 triệu đồng.  

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

a) Văn hoá thông tin và thể dục thể thao  

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền 

bám sát vào các sự kiện nổi bật và nhiệm vụ trọng tâm để tuyên truyền kịp thời, 

đúng định hướng gắn với tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại 

hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ huyện; tuyên truyền 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 

2021 - 2026. Tổ chức đưa đội cồng chiêng Làng M3, xã Vĩnh Thịnh tham gia 

Chương trình nghệ thuật chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đội Kiểm tra liên ngành 814 tổ chức 3 đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định 



của pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ 

karaoke, Internet, trò chơi điện tử. Trang thông tin điện tử hoạt động hiệu quả, 

đăng tải kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND huyện. 

Trong 3 tháng đầu năm, đã sản xuất và phát sóng 87 chương trình thời sự 

tổng hợp lồng ghép với các chương trình chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm, 

chương trình tiếng Bana, chuyên mục  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh , cải cách hành chính, nông nghiệp và nông thôn, quản 

lý bảo vệ rừng, tài nguyên và môi trường, an ninh Vĩnh Thạnh...  

b) Y tế và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

Ngành Y tế chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ 

công tác phòng chống dịch bệnh; thành lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại 

thôn K2, thôn Tiên An và Trạm Kiểm lâm Gò Lủi; đồng thời triển khai phun hóa 

chất khử khuẩn Cloramin B tại các điểm trường, cơ sở giáo dục. Công tác khám 

chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo các khâu bố trí y, bác sĩ trực 

luân phiên 24/24 giờ, kịp thời chữa trị bệnh nhân. Tổ chức khám, chữa bệnh 6.898 

lượt người, tăng 1% so với cùng kỳ, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 546 lượt, công 

suất sử dụng giường bệnh 67,5%. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được 

quan tâm, nhiệm vụ chủ yếu là tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ tham gia 

thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình năm 2021.  

c) Giáo dục và Đào tạo 

Giáo dục toàn diện tiếp tục được tăng cường, 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. Hướng dẫn các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trong trường học như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà 

phòng, chất sát khuẩn, khử khuẩn trường, lớp học nhằm phòng chống dịch 

COVID-19 hiệu quả nhất. Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện có 16 học sinh 

dự thi đạt giải ở các môn Văn, Vật lý, Sinh học và Tiếng Anh; tham gia thi học 

sinh giỏi cấp tỉnh có 1 học sinh đạt giải ba môn Tiếng Anh, 1 học sinh đạt giải 

khuyến khích môn hóa học; tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, môn bóng 

chuyền nữ đoạt 1 huy chương vàng, môn nhảy cao nam đoạt 1 huy chương bạc.  

d) Thực hiện các chính sách xã hội và chăm sóc người có công 

Các chính sách an sinh xã hội được ngành chức năng và các địa phương triển 

khai theo kế hoạch, đã phân bổ kịp thời 140,56 tấn gạo cứu trợ đỏ lửa; cấp 25.178 

thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng. Trợ cấp thường xuyên 2.020,590 

triệu đồng cho 4.928 lượt người. Tiếp nhận, thăm tặng 7.881 suất quà, trị giá 

3.343,3 triệu đồng đến đúng đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán. Đến cuối năm 

2020, toàn huyện có 3.129 hộ nghèo, chiếm 31,35%, giảm 6,64% so với cùng kỳ; 

cận nghèo 1.330 hộ, chiếm 13,33%, tăng 0,8%.  

Công tác chăm sóc người có công với nước được quan tâm, các chế độ, chính 

sách hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo theo quy định. Các 



địa phương cũng đã tổ chức tốt việc viếng, dâng hương, dâng hoa các nghĩa trang, 

nhà bia tưởng niệm liệt sỹ nhân các dịp lễ, tết. 

e) Bảo hiểm xã hội 

Hiện nay, toàn huyện có 2.776 người tham gia bảo hiểm xã hội; 32.434 người 

tham gia bảo hiểm y tế; 1.419 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thu bảo hiểm 

các loại 15.500 triệu đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ; chi bảo hiểm xã hội 8.450 

triệu đồng, tăng 40,8% so với cùng kỳ, trong đó chi trả lương hưu và trợ cấp bảo 

hiểm xã hội 7.600 triệu đồng; chi trợ cấp một lần 850 triệu đồng. 

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

dân tộc tiếp tục được tăng cường, đã triển khai thực hiện Quyết định số 

39/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn 

gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện chính sách theo Quyết định số 4212/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị, Quyết định 

số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án  Hỗ trợ hoạt động bình đẳng 

giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số . Tổ chức thăm hỏi, tặng 32 suất quà, trị giá 

16 triệu đồng cho người uy tín trong đồng dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021.  

3. Nội ch nh và xâ  dựng ch nh qu  n   

a) Công tác Tư pháp  

Đã tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm 

vụ công tác trọng tâm năm 2021. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các Luật, Pháp lệnh, văn bản 

mới ban hành và các văn bản pháp luật liên quan đến đời sống cộng đồng dân cư, 

đồng thời hướng dẫn các địa phương tiến hành rà soát, củng cố và kiện toàn đội 

ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở theo quy định của Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật và Luật Hòa giải ở cơ sở. Hoạt động chứng thực, đăng ký 

hộ tịch thuộc thẩm quyền cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu của tổ chức và công dân, đã 

chứng thực 757 bản sao, 9 trường hợp chứng thực chữ ký, 4 trường hợp chứng 

thực hợp đồng.     

b) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng  

Đã triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2021, tiến hành thanh tra việc chấp 

hành chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách từ năm 2015 

- 2019 tại Trường THCS xã Vĩnh Hiệp. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được tăng cường, đã tiếp 6 lượt công 

dân (37 người); tiếp nhận 16 đơn (khiếu nại 3 đơn, kiến nghị, phản ánh 13 đơn), 

trong đó có 13 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 2 đơn khiếu nại và 5 đơn kiến 

nghị, phản ánh. Các đơn vị, địa phương cũng đã xây dựng, tổ chức thực hiện 

chương trình kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 và Chỉ thị số 12/CT-

TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, 

xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán 

bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng theo quy định. 



c) Công tác xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục hành chính 

Công tác cán bộ thực hiện đảm bảo quy định, đã bổ nhiệm 3 công chức lãnh 

đạo trưởng, phó phòng; điều động 2 công chức đến nhận công tác tại đơn vị mới; 

biệt phái 1 viên chức từ đơn vị sự nghiệp trường học đến Phòng Giáo dục và Đào 

tạo; miễn nhiệm, bổ nhiệm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hiệp và 

xã Vĩnh Thịnh.  

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác cải cách hành chính; triển khai đồng bộ việc cải cách thủ tục hành chính 

gắn với kiểm soát thủ tục hành chính, hiện đại với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, 

công khai minh bạch, tạo thuận lợi trong giải quyết công việc của tổ chức, công 

dân. Thẩm định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 tại các 

phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. Kiểm tra việc chấp 

hành  nội quy, quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 13 phòng ban 

thuộc huyện, 01 đơn vị sự nghiệp và UBND 9 xã, thị trấn. 

Lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen 17 cá nhân và 2 tập thể, tặng 

danh hiệu lao động xuất sắc 3 tập thể, tặng cờ thi đua 1 tập thể có thành tích xuất 

sắc trong năm 2020. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xem xét, công nhận 

danh hiệu lao động tiên tiến cho 3 tập thể và 78 cá nhân; tặng danh hiệu lao động 

tiên tiến 21 tập thể và 133 cá nhân; tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 13 cá 

nhân; tặng giấy khen 48 tập thể và 141 cá nhân; tặng cờ 10 tập thể và tặng giấy 

khen cụm, khối thi đua cho 19 cá nhân. 

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai đúng theo luật định, đã thành lập Ủy ban 

bầu cử cấp huyện, Ban bầu cử, các tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử, tổ tham 

mưu giúp việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ủy ban bầu cử, ban 

hành nghị quyết ấn định đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu 

được bầu ở mỗi đơn vị... Ủy ban bầu cử cấp huyện tiếp nhận 52 hồ sơ ứng cử đại 

biểu HĐND cấp huyện; Ủy ban bầu cử cấp xã tiếp nhận 301 hồ sơ ứng cử đại biểu 

HĐND cấp xã và tiến hành Hội nghị hiệp thương lần 2 đúng theo quy trình, thủ 

tục. Ủy ban bầu cử huyện cũng đã phân bổ 520 triệu đồng cho các đơn vị, địa 

phương để phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

d) An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội 

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

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

các vụ việc xảy ra, bảo vệ an toàn 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, đã hoàn thiện Đề án  Xây dựng lực lượng Quân báo 

huyện giai đoạn 2021 - 2025  và Đề án  Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, 

hoạt động và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ 

trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025 . Công tác tuyển quân được thực hiện 

đúng quy định, năm 2021 toàn huyện có 61 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 



100% chỉ tiêu; đồng thời huyện cũng đã tiếp nhận 49 quân nhân hoàn thành nghĩa 

vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương. 

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 3 

vụ, tăng 2 vụ so với cùng kỳ; tự tử xảy ra 1 vụ, chết 1 người, không tăng không 

giảm so với cùng kỳ; tai nạn giao thông không có xảy ra. Lực lượng chức năng 

kiểm tra, phát hiện 232 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử lý 249 

trường hợp (năm trước chuyển sang 31 trường hợp), phạt tiền 116,7 triệu đồng; 

đăng ký, cấp mới, cấp đổi 371 biển số xe mô tô các loại. Tiếp nhận hồ sơ quản lý, 

cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 1.704 trường hợp. 

II. N ỮNG  ỒN   I,   N C Ế  

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại những hạn chế trong tổ chức 

triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2021 như sau: 

- Triển khai thực hiện các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XVIII chậm. Xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, tiến độ 

giải ngân nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới chưa đảm bảo kế hoạch. Lập hồ sơ 

thủ tục một số dự án mới còn chậm; giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo theo tiến 

độ thi công; ngành chức năng huyện và chính quyền một số địa phương chỉ đạo 

chưa thực sự quyết liệt trong công tác thu hồi và giao đất, ảnh hưởng trực tiếp đến 

tiến độ thi công các công trình.  

- Một số hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội bị gián đoạn do ảnh hưởng 

của dịch COVID-19; thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, hạ tầng thể dục thể thao ở 

một số nơi chưa đảm bảo; đời sống một bộ phận nhân dân, đồng bào các dân tộc 

thiểu số tuy được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp.  

 - Cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm; tinh 

thần, trách nhiệm, thái độ ứng xử, phục vụ hành chính công của một số cán bộ, 

công chức chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Tình hình tội phạm có lúc, có nơi vẫn 

còn xảy ra; giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh chưa kịp thời. 

III. N I M  Ụ  RỌNG   M Q Ý II NĂM 2021 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những 

hạn chế, khó khăn tồn tại. Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành, 

địa phương tăng cường phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND 

huyện, trọng tâm là nhiệm vụ Chương trình công tác quý II năm 2021, phấn đấu 

thực hiện thắng lợi, đạt mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong 

đó chú ý các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Tập trung rà soát những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết của 

Huyện ủy và HĐND huyện để cụ thể hóa và xây dựng các đề án, quy hoạch trình 

Huyện ủy cho chủ trương triển khai thực hiện. 

2. Chuẩn bị kịp thời, đầy đủ nội dung phục vụ các phiên họp thường kỳ, bất 

thường của Huyện ủy và HĐND huyện. Tập trung giải quyết kiến nghị tại các báo 



cáo giám sát của Thường trực HĐND huyện. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

3. Về sản xuất nông, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường 

Tăng cường chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch lúa và các cây trồng cạn vụ Đông 

Xuân 2020 - 2021; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2021 đảm bảo diện 

tích, đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống hợp lý. Tập trung rà soát lại cơ cấu mùa vụ, 

đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống, cây 

trồng phù hợp với với khí hậu, đất đai của từng vùng. Đảm bảo công tác điều tiết, 

cung cấp đủ nước sản xuất trong mùa khô, đề phòng thiếu nước sinh hoạt.  

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XVIII về  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 . Đẩy mạnh phát 

triển vùng chuyên canh sản xuất tập trung, chú trọng đến các loại cây trồng có giá 

trị kinh tế như rau, hoa an toàn sinh học, liên kết tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. 

Khuyến khích sử dụng các loại giống có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với 

điều kiện ở từng vùng. Triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ, 

đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, không để 

phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

Thực hiện có hiệu quả công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường 

công tác phối hợp giữa các đơn vị và địa phương, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chủ động 

trong công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy 

rừng có thể xảy ra trong mùa nắng nóng.  

Triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới; tập trung rà soát, tổ chức thực hiện, giải ngân kịp thời các nguồn 

vốn sự nghiệp xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo kế hoạch, tiêu chí đề ra. 

Thực hiện tốt 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 

trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Tăng 

cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và 

gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.   

4. Về đầu tư xây dựng, tiểu thủ công nghiệp 

Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là việc kiểm tra, 

giám sát, đảm bảo chất lượng công trình; thực hiện giải ngân, quyết toán các nguồn 

vốn xây dựng cơ bản. Các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh 

tiến độ thi công hoàn thành các công trình chuyển tiếp, đồng thời nhanh chóng 

hoàn tất thủ tục đầu tư, triển khai thi công các công trình xây dựng năm 2021; đối 

với các dự án sử dụng vốn ngân sách năm 2020 chuyển sang năm 2021 kịp thời đề 

xuất điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu 

bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo thi công theo đúng tiến độ. 

Chỉ đạo tháo gỡ kháo khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy 

mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  



5. Về thu, chi ngân sách, thương mại và dịch vụ 

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ 

nguồn thu, tăng cường chống thất thu ngân sách thông qua công tác thanh tra, kiểm 

tra thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu tăng thu để đạt và vượt 

dự toán cả năm. Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy 

định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Phân bổ 

kinh phí kịp thời phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

6.  Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện có hiệu quả 

các chính sách an sinh xã hội; triển khai tốt công tác thông tin, truyền thông phục 

vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức tuyên truyền 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; tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường các hoạt 

động thể dục thể thao, truyền thanh - truyền hình. Đẩy mạnh phong trào  Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá . Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII về  Đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn 

huyện, giai đoạn 2020 - 2025 . Tiến hành trồng, chăm sóc 1.000 cây hoa anh đào tại 

Khu du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Sơn; quy hoạch, khôi phục lại di tích lịch sử Vườn 

Cam Nguyễn Huệ gắn với phát triển du lịch. Chỉ đạo tổ chức Đại hội thể dục thể 

thao cấp huyện, tham gia giải cấp tỉnh. Phối hợp với ngành chức năng tỉnh tổ chức 

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh năm 2021. Tăng cường kiểm 

tra, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Duy trì và đảm bảo thời 

lượng phát sóng truyền thanh, thông tin kịp thời các nhiệm vụ kinh tế, chính trị và 

hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện. 

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao nhận thức của 

đội ngũ cán bộ, giáo viên về nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục của nhà trường, đáp ứng 

được nhu cầu giảng dạy, giáo dục học sinh trong giai đoạn hiện nay. Rà soát, củng 

cố mạng lưới trường, lớp học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục. 

Kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối năm học các bậc học; tổ chức tổng kết năm học 

2020 - 2021, triển khai các hoạt động hè cho giáo viên và học sinh.  

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các Chương trình y tế quốc gia, 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 tuyến cơ sở. Triển khai có hiệu quả công tác dân số, kế 

hoạch hoá gia đình năm 2021. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có 

công cách mạng, 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. Các đơn vị, địa phương phấn 

đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu 

người năm 2021; phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội năm 2021 đảm bảo 

theo kế hoạch. 

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng 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 kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 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 . 

8. Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021, thanh tra đột xuất 

khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thanh tra theo chỉ đạo của Thường 

trực Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện, tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch sử 

dụng đất; điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện chế độ chính sách 

người có công với nước; việc quản lý thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công... 

Tập trung giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là 

các vụ việc liên quan đến công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Người đứng đầu các ngành, chính 

quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân ở địa phương mình. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của 

Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham 

nhũng; xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức 

theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

9. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình địa 

bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đổi 

mới về nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai 

đoạn hiện nay. Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 

cấp huyện; hướng dẫn UBND xã Vĩnh Thuận và thị trấn Vĩnh Thạnh tổ chức diễn 

tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm 

chế tai nạn giao thông. 

  Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ công tác trọng 

tâm quý II năm 2021. Các cơ quan, đơn vị và địa phương cụ thể hóa bằng chương 

trình, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND huyện./.  

  M. Ủ    N N  N   N  
Nơi nhận: K . C Ủ  ỊC  
- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban ngành huyện; 

- LĐ, CV Văn phòng; 

- Trang TTĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, K5. 

P Ó C Ủ  ỊC  
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