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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2021 
 

  

  Kính gửi: 

       - UBND tỉnh Sơn La; 

       - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, UBND huyện 

báo cáo kết quả công tác tháng 8 và xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 

9 năm 2021 như sau: 
 

Phần I 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH THÁNG 8 NĂM 2021 
 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

a) Nông nghiệp 

* Trồng trọt 

Sản xuất lúa vụ Mùa: Diện tích ước thực hiện 1.114 ha, đạt 100,2% kế 

hoạch; tiếp tục chỉ đạo phòng NN-PTNT huyện phối hợp với Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV QLKTCT thủy lợi huyện kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình 

nguồn nước tại các hồ, ao, suối... đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất lúa vụ 

mùa. 

Cây trên nương: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây 

trồng trên nương, diện tích ước thực hiện: Ngô xuân hè 8.900 ha, đạt 96,7% kế 

hoạch; lúa nương 500 ha, đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng 

trừ sâu bệnh hại cho 520 ha sắn và 3.319 ha mía nguyên liệu đảm bảo kỹ thuật. 

 Cây công nghiệp: - Cây chè: Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân làm cỏ, bón 

phân và phòng trừ sâu bệnh hại cho 264 ha diện tích chè. Sản lượng búp chè thu 

hoạch trong tháng ước được 210 tấn. 

- Cây cà phê: Tiếp tục chỉ đạo nhân dân các xã vùng trồng cà phê tập 

trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho 427 ha cây cà phê.  

- Cây cao su: Chăm sóc, bảo vệ khoảng 446 ha diện tích cây cao su hiện 

có. Trong tháng đã xảy ra 02 vụ chặt phá cây cao su, với tổng số cây bị chặt phá 

40 cây; ước giá trị thiệt hại trên 36 triệu đồng. 

Cây ăn quả: - Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, phòng chống gió lốc cho 

10.585 ha (một số cây ăn quả chủ yếu: xoài 3.125 ha, nhãn 2.488 ha, mận hậu 
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2.849 ha, chuối 785 ha, chanh leo 406 ha, cây ăn quả khác 932 ha). Sản lượng 

quả thu hoạch ước hết tháng 8 năm 2021 được 45.000 tấn.  

- Tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng 

Giao tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cung cấp 

cho Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La.  

 - Thực hiện công tác quản lý 546 ha diện tích cây ăn quả đã được cấp 

chứng nhận VietGAP cho 30 Hợp tác xã. 

 - Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên 

quan thực kế hoạch tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện. 

* Chăn nuôi - thú y - thủy sản  

- UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng 

chống dịch cho đàn vật nuôi; ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 

02/8/2021 của UBND huyện Công bố hết dịch bệnh VDNC trên địa bàn các xã: 

Chiềng Pằn, Viêng Lán, Sặp Vạt, Chiềng Khoi, Lóng Phiêng. 

- Chỉ đạo thực hiện kiểm tra việc vận chuyển xuất, nhập gia súc, gia cầm 

ra, vào địa bàn và hoạt động kinh doanh giết mổ tại các điểm giết mổ, tại các 

chợ nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lưu 

thông trên thị trường, đặc biệt trong dịp dịch bệnh Viêm da nổi cục đang  lay lan 

trên địa bàn huyện; kiểm tra, kiểm soát giết mổ lăn dấu gia súc, gia cầm. 

Tình hình dịch bệnh: Trong tháng có 13 con Bò bị viêm da nổi cục (Lỹ kế 

đến ngày 13/8/2021 trên địa bàn huyện xảy ra dịch bệnh Viêm da nổi cục trên 

đàn bò thuộc 14 xã, với tổng số bò bị bệnh đã tiêu hủy 242 con, tổng trọng 

lượng tiêu hủy là 41.343 kg). Lũy kế đã tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin 

bao vây được 24.115 liều Vắc xin cho trâu, bò; nhân dân tự tiêm được 1.115 

liều, tổng tiêm được 25.230 liều, đạt 85 %/tổng đàn. 

- Thủy sản: Duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có. 

* Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 

 - Công tác xây dựng mô hình khuyến nông: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị theo dõi, hướng dẫn chăm sóc, phát triển các mô hình mới, tăng cường 

hướng dẫn tập huấn kỹ thuật cho nhân dân. 

- Công tác bảo vệ thực vật: Chỉ đạo điều tra phát hiện sinh vật hại; dự 

tính, dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng; Phối hợp với Thanh tra Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật trong kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các 

xã thị trấn của huyện. 

b) Lâm nghiệp 

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, Ban chỉ đạo PCCCR của huyện, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về bảo vệ phát triển rừng, PCCCR và quản lý lâm sản trên địa bàn. 
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- Phối hợp với Quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng hướng dẫn các chủ 

rừng xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 

(nguồn năm 2020). 

2. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  

- Chỉ đạo BCH PCTT-TKCN các xã, thị trấn đăng ký tham gia Tập huấn 

trực tuyến toàn quốc theo hình thức qua Facebook và zoom: Hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch Phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 cấp 

huyện, xã vào ngày 22/7/2021. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, củng cố nâng cao năng lực cho lực lượng 

xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.  

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác PCTT & TKCN 

nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống do thiên tai gây ra. Tổ chức trực 

ban 24/24h đảm bảo quy định trong mùa mưa lũ.  

  - Thường xuyên cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo diễn biến thời tiết, 

thủy văn và thiên tai phục vụ công tác phòng, chống và chỉ đạo điều hành ứng 

phó với thiên tai. Rà soát cập nhật bổ phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn 

toàn huyện. 

- Trong tháng có mưa vừa, mưa to nhưng không xảy ra thiệt hại. 

3. Công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản  

- Tiếp tục chỉ đạo thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

trong lĩnh vực nông lâm, thủy sản trên địa bàn; tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện 

tốt công tác bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong 

sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. 

- Tiếp tục phối hợp với Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật kiểm tra, giám 

sát các hợp tác xã trồng cây ăn quả đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP và diện tích cây ăn quả đã được cấp mã số vùng trồng. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra, hoàn 

thiện hồ sơ của 05 HTX đề nghị công nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. 

4. Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới  

  - UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình 

xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP (gồm: 01 Báo cáo, 05 Công văn). 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng NTM năm 2021; Rà soát các tiêu chí đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia 

về NTM năm 2021; Đăng ký nhu cầu vốn và các tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

5. Chương trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt  

Tiếp tục chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Chi nhánh 

Cty TTHHMTV QLKTCT thủy lợi Sơn La tại Yên Châu, UBND các xã, thị trấn 
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tăng cường kiểm tra các hồ chứa nước, các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo an 

toàn công trình trong mùa mưa lũ.  

6. Tài nguyên và môi trường 

Trong tháng UBND huyện ban hành: 04 công văn, 04 thông báo, 07 quyết 

định, … liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài 

nguyên nước và bảo vệ môi trường. 

Tiếp tục chỉ đạo: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021,  

triển khai các bước lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; Quyết định 

cho phép 04 hộ gia đình tại Viêng Lán, Sặp Vạt, Tú Nang chuyển mục đích từ 

dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích 592m2; quyết định thu hồi 

147 m2 đất trồng cây lâu năm tại bản Nà Dạ, xã Chiềng On thuộc phạm vi quy 

hoạch xây dựng Cửa hàng xăng dầu Chiềng On; chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn, theo dõi, nắm bắt tình hình 

hoạt động khoáng sản của các cá nhân, tổ chức đã được cấp phép khai thác 

khoáng sản trên địa bàn quản lý.  

- Trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định hỗ trợ khác đối với 115 

hộ tại các bản Kho Vàng, Huổi Qua xã Viêng Lán; bản Bắt Đông xã Sặp Vạt với 

số tiền 409.843.000 đồng để thực hiện dự án: Kè chống sạt lở suối Vạt bảo vệ 

thị trấn Yên Châu. 

- Chỉ đạo triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm đất đai, cây cối hoa màu 

để thực hiện việc giải phóng mặt bằng công trình đường liên xã Mường Lựm, 

Yên Châu qua suối đi Tân Lập, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La (giai đoạn 1); tổ 

chức họp dân, đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ việc thu hồi đất đối với dự án 

Khu đô thị mới Yên Châu với diện tích đất đo đạc khoảng 13 ha, đang triển khai 

công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng. 

7. Công tác Tái định cư thuỷ điện Sơn La 

Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án thuộc “Đề án ổn định dân cư, phát 

triển kinh tế xã hội vùng tái định cư Dự án thủy điện Sơn La” được giao tại Quyết 

định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ. 

8. Quy hoạch, xây dựng, giao thông, công nghiệp, thương mại 

- Công tác quy hoạch:  Ngày 30/7/2021 UBND huyện đã có Công văn số 

1481/UBND-KTHT gửi Sở xây dựng xin ý kiến vào Nhiệm vụ và dự toán Quy 

hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh tỷ lệ 1/500 và Công văn số 1584/UBND-

KTHT ngày 10/8/2021 xin ý kiến vào đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điều 

chỉnh tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu. 

Báo cáo số 640/BC-UBND ngày 30/7/2021 gửi Sở xây dựng về việc giải 

trình các ý kiến tham gia của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với 

Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tiểu 

khu 1, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu; Báo cáo số 679/BC-UBND ngày 

10/8/2021 về  kết quả xin ý kiến tham gia của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân 

cư đối với Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh tỷ lệ 1/500 khu dân cư 

tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu.  
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- Công tác Xây dựng: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra chất 

lượng các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp; tổ 

chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công 

trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với các dự án: Cấp nước sinh hoạt 

điểm TĐC Cha Lo, xã Phiêng Khoài; phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng (lần 

2) công trình kè chống sạt lở suối Vạt bảo vệ thị trấn Yên Châu (giai đoạn 1); câp 

phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn 02 công 

trình. 

- An toàn giao thông: UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo và kế 

hoạch bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa thiệt hại do mưa lũ gây ra trong 

mùa mưa năm 2021 trên địa bàn huyện; Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn và đẩy mạnh 

hoạt động của Ban ATGT các xã, thị trấn; đôn đốc các thành viên Ban ATGT 

huyện, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, Ban An toàn 

giao thông xã, thị trấn triển khai thực hiện hành động có hiệu quả kế hoạch công 

tác bảo đảm TTATGT năm 2021. 

- Công thương:  Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường quản lý người lái xe, thương nhân tham gia hoạt động vận chuyển, lưu 

thông hàng hóa trên địa bàn huyện; chỉ đạo rà soát tổng hợp danh sách các điểm 

tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa (kho, bến bãi, cơ sở sản xuất…) để 

đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống chất 

nổ và công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; trưng dụng thêm 02 cơ 

sở lưu trú phục vụ nhu cầu lưu trú của lái xe tham gia hoạt động vận chuyển, lưu 

thông hàng hóa trên địa bàn, khách đến làm việc tại huyện để thực hiện phòng 

chống dịch Covid-19; tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm 

nông sản 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng 4 tháng cuối năm 2021 trên địa 

bàn huyện. 

 Kết quả sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm nông sản 

trong tháng 8 (đến ngày 13/8/2021) đã tiêu thụ được 4.858 tấn/15.760 tấn (trong đó: 

tiêu thụ nhãn quả tươi  4.738 tấn, thu gom chế biến sản phẩm nhãn tươi làm long nhãn 

120 tấn). 

9. Công tác tài chính - tín dụng 

a) Thu, chi ngân sách (số liệu đến ngày 15/7/2021) 

- Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành và UBND các 

xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, 

thu đúng, thu đủ và kịp thời đôn đốc thu nộp các khoản nợ thuế; đồng thời thực 

hiện tốt các biện pháp để tăng thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm. Tổng 

thu ngân sách địa phương tháng 8 năm 2021: 40.591,947 triệu đồng, lũy kế đạt 

337.017,362 triệu đồng, bằng 72,04% so với Nghị quyết HĐND huyện. Trong 

đó, thu ngân sách trên địa bàn 5.311,0 triệu đồng, lũy kế đạt 28.931,0 triệu đồng, 

bằng 61,23% Nghị quyết HĐND huyện giao.  

- Chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong 

quản lý, điều hành, cơ bản đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của địa phương, đảm bảo thực hiện tốt các 

chính sách an sinh xã hội. Tổng chi ngân sách địa phương 35.942,76 triệu đồng, 
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lũy kế 265.939,332 triệu đồng, bằng 57,07% dự toán Hội đồng nhân dân huyện 

giao. 

b) Công tác tín dụng  

- Ngân hàng CSXH: Tổng nguồn vốn 380.946 triệu đồng (vốn trung ương 

372.780 triệu đồng, vốn địa phương 8.166 triệu đồng); doanh số cho vay đạt 

3.500 triệu đồng, với 126 hộ vay; doanh số thu nợ đạt 2.665 triệu đồng, với 131 

hộ; tổng dư nợ đạt 379.507 triệu đồng, với 9.019 hộ. 

- Ngân hàng NN&PTNT: Tổng nguồn vốn huy động 678.000 triệu đồng, 

trong đó huy động tại địa phương 678.000 triệu đồng; doanh số cho vay ước đạt 

50.000 triệu đồng với 256 hộ vay; doanh số thu nợ ước đạt 34.000 triệu đồng với 

số hộ 242 hộ; tổng dư nợ ước 565.000 triệu đồng, với 3.334 hộ vay. 

10. Đầu tư phát triển  

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh 

tiến độ triển khai, thi công các chương trình, dự án, giải ngân thanh toán các 

nguồn vốn năm 2021. Tập trung rà soát tình hình thực hiện, giải ngân thanh toán 

các nguồn vốn, hàng tuần báo cáo Thường trực UBND huyện tại cuộc họp giao 

ban thường trực UBND huyện để giải quyết các khó khăn vướng mắc. 

- Tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2021. Tổng kế hoạch vốn giao năm 2021: 191.726,699 triệu 

đồng; thực hiện giải ngân đến 13/8/2021: 100.604,462 triệu đồng, đạt 52,47% kế 

hoạch. Trong đó: 

+ Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang 2021: 7.895,605 triệu đồng; thực 

hiện giải ngân đến 13/8/2021: 4.024,72 triệu đồng, đạt 50,97% kế hoạch. 

+ Kế hoạch vốn giao năm 2021: 183.831,094 triệu đồng; thực hiện giải 

ngân đến 13/8/2021: 96.579,742 triệu đồng, đạt 52,54% kế hoạch. 

11. Công tác quản lý và tình hình hoạt động của các HTX  

- UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

công tác quản lý, phát triển HTX nông nghiệp (2 Báo cáo, 3 Công văn). 

- Tiếp tục tuyên truyền luật HTX 2012, chỉ đạo các phòng chuyên môn 

vận động thành lập HTX ở những nơi đủ điều kiện,  

- Chỉ đạo thẩm định hồ sơ của các HTX đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 

128/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết 

chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác DS-KHHGĐ  

- Công tác chăm sóc sức khỏe: Giám sát tình hình dịch bệnh tại 15/15 xã, 

thị trấn như: Dịch bệnh Covid - 19, bệnh thủy đậu, tiêu chảy cấp, bệnh viêm gan 

vi rút,…; chỉ đạo các trạm Y tế giám sát chặt chẽ các ca bệnh truyền nhiễm theo 

quy định của Bộ Y tế. Trong tháng tổ chức khám chữa bệnh cho 2.471 lượt 

người. 
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Tiếp tục thực hiện phương án đáp ứng với từng cấp độ lây lan dịch bệnh 

Covid-19, xác đinh rõ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị trong công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19.  

- Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Số trẻ em sinh ra trong tháng 93 trẻ; 

sinh con thứ ba trở lên 12 trường hợp; tảo hôn 01 trường hợp. 

2. Giáo dục và Đào tạo 

 - Chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh 

đầu cấp; công tác tuyển sinh được triển khai đúng thời gian quy định, đảm bảo 

tỷ lệ huy động học sinh theo đúng kế hoạch đề ra; chuẩn bị các điều kiện, 

phương án tổ chức tập huấn thay sách giáo khoa đối với học sinh lớp 2, lớp 6 

theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo chất lượng, phù hợp với 

điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

 - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; quy 

chế dân chủ cơ sở; công tác dân vận; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí,... thực hiện công tác tuyên truyền phong trào ‘‘Toàn dân 

đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, đặc biệt là dịch covid-19. 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất (phòng, lớp học, bàn ghế, 

khuôn viên ….), rà soát trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học; chỉnh trang 

khuôn viên, sân chơi, dọn vệ sinh trường và các điểm trường, sẵn sàng chuẩn bị 

cho ngày tựu trường vào ngày 16/8 đối với cấp học phổ thông và ngày 01/9 đối 

với cấp Mầm non theo Quyết định số 1913/QD-UBND ngày 11/8/2021 của 

UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

- Rà soát tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các 

trường phổ thông có nhiều cấp học; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài 

chính, tài sản và triển khai thực hiện quy trình mua sắm, sửa chữa năm 2021 

theo quy định.  

 3. Văn hoá - thông tin - thể thao và du lịch  

- Tiếp tục tuyền truyền Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Chính trị về học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; công tác phòng chống bão lũ….; chỉ đạo thực hiện tốt việc quản 

lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản, bưu chính, 

viễn thông trên địa bàn huyện; theo dõi, giám sát việc phát tán tin tức giả mạo 

trên mạng xã hội để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. 

 - Duy trì các chuyên mục trên sóng phát thanh, sản xuất các chương trình 

phát trên sóng phát thanh hàng ngày; phát 22 chương trình phát thanh tiếng phổ 

thông với 116 tin, 30 bài và phát 22 chương trình phát thanh tiếng Thái. Xây 

dựng 4 chương trình tuyên truyền pháp luật; 10 bản tin cập nhập về tình hình 

dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của 

trung ương, của tỉnh, huyện; sản xuất 2 trang truyền hình cơ sở, phát sóng trên 

kênh STV của Đài PT-TH Sơn La, công tác 12 tin, bài. Thu phát sóng các 

chương trình Đài TNVN, Đài PT-TH Sơn La (số giờ thu phát sóng ĐTNVN: 
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511,5h; số giờ phát sóng chương trình phát thanh Đài PT- TH Sơn La: 15,5h; 

số giờ thu phát sóng chương trình truyền thanh Yên Châu là: 31h). 

- Thực hiện chiếu phim lưu động, gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ 

chính trị địa phương, tỉnh; biển đảo, vùng biên giới; triển khai các hoạt động thể 

dục thể thao, các Câu lạc bộ thể thao trên địa bàn (bóng đá, bóng chuyền, tennis, 

cầu lông, bóng rổ…). Quản lý tốt các thiết chế văn hóa (Nhà thi đấu, Sân vận 

động…..) phục vụ nhu cầu TDTT của các tầng lớp nhân. 

 - Tiếp tục chỉ đạo quản lý và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích 

lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn gắn với phát triển du lịch; hối hợp với 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Bảo tàng tỉnh khảo sát lập hồ sơ khoa học 

di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào; khảo sát các điểm du lịch, du lịch 

cộng đồng trên địa bàn huyện Yên Châu. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung của 

phong trào “TDĐKXDĐSVH”; triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình đến các bản, tiểu khu.  

4. An sinh xã hội 

- Thực hiện tốt chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và 

công tác phòng chống ma túy cũng như công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói 

chung trên địa bàn huyện. Giải quyết trợ cấp ưu đãi người có công tháng 8 năm 

2021 và trợ cấp xã hội theo Nghị định 136/NĐ-CP đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. 

Kết quả: Trong tháng đã giải quyết chính sách cho người có công 289 đối tượng, 

với số tiền 646,154 triệu đồng; tổng hợp lập danh sách trợ cấp xã hội theo Nghị 

định 20/2021/NĐ-CP 2.174 đối tượng, với tổng số tiền trợ cấp 1.032,48 triệu 

đồng; phê duyệt danh sách trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội với 

929 đối tượng, số tiền 437,76 triệu đồng, ...   

 - Trình UBND tỉnh Sơn La, Sở Lao động - TB&XH, Sở Tài chính ban hành 

quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động do đại dịch 

COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết 

định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho 33 hộ kinh 

doanh với tổng số tiền 99, triệu đồng. 

5. Công tác dân tộc  

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý và điều hành của chính 

quyền các cấp, các ngành, sự cố gắng nỗ lực của nhân dân các dân tộc; cùng với 

sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban ngành của tỉnh đời sống kinh tế, xã hội, 

tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc trên địa 

bàn huyện cơ bản được ổn định và phát triển theo chiều hướng tích cực; nhân dân 

chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

- Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện cơ bản là ổn định, tình hình 

di dịch cư trái phép trong tháng không có trường hợp nào. 

- Chỉ đạo rà soát thực hiện chế độ chính sách cho người uy tín gặp khó 

khăn trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021; rà soát, lập nhu cầu đầu tư phát 

triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021; năm 2022 và kế 
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hoạch trung hạn năm 2021- 2025 trên địa bàn huyện; ban hành Kế hoạch nguồn 

vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2025. 

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH 

1. Công tác quốc phòng  

- Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban bảo đảm an 

toàn tuyệt đối; chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên 

phòng tiếp tục triển khai các chốt, trạm phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ 

chức tuần tra đường biên, mốc giới, tình tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn giữ vững ổn định. 

- Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho UBND huyện ban 

hành Quyết định kiện toàn cơ quan Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện và 

Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ 

huyện; chỉ đạo hoàn thiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu huy động và kế hoạch 

sẵn sàng tiếp nhận lực lượng DBĐV theo chỉ đạo của cấp trên. 

- Chỉ đạo tổ chức huấn luyện tại chức theo kế hoạch; hoàn thành nội dung 

tập huấn cán bộ DQTV năm 2021 tại huyện được 04 lớp, quân số 344 đồng chí; 

tham gia hội thi pháp luật về DQTV cấp tỉnh, quân số tham giá 10 đồng chí, kết 

quả đánh giá chung đạt khá, 01 đồng chí đạt giải ba cá nhân. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị các văn kiện và sẵn sàng tổ chức 

diễn tập PCLB&TKCN xã Chiềng Đông năm 2021 khi có chỉ đạo của cấp trên. 

2. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXH  

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, chưa phát hiện vấn đề 

gì phức tạp xảy ra.; trong tháng không có người nước ngoài đến địa bàn. Qua 

công tác nắm tình hình, chưa phát hiện có hoạt động di dịch cư tự do trong và 

ngoài nước, cũng như xuất cảnh ra nước ngoài tham gia hoạt động phỉ và thành 

lập “Nhà nước ly khai, tự trị”. 

- Tình hình trật tự an toàn xã hội, trong tháng xảy ra: 04 vụ vi phạm và tội 

phạm về TTXH, 12 đối tượng (tăng 03 vụ, 08 đối tượng so với cùng kỳ tháng 

trước); Tội phạm ma tuý phát hiện và bắt 03 vụ, 06 đối tượng (giảm 01 vụ, tăng 

01 đối tượng so với cùng kỳ tháng trước), vật chứng thu giữ: 0,09 gam Hêrôin; 98 

viên ma túy tổng hợp có khối lượng 9,94 gam, 01 xe máy, 01 điện thoại di động và 

250.000, đồng, đã khởi tố 03 vụ, 04 bị can, đang lập hồ sơ xử lý 01 đối tượng; Vi 

phạm về môi trường phát hiện, xử lý 09 vụ, 08 đối tượng ( tăng 07 vụ, 06 đồi 

tượng so với cùng kỳ tháng trước); Vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham 

nhũng và chức vụ phát hiện, xử lý 12 vụ, 12 đối tượng (tăng 01 vụ so với cùng 

kỳ tháng trước); Tình hình trật tự an toàn giao thông: Trên địa bàn huyện được 

đảm bảo trong tháng không xảy ra tai nạn, va chạm giao thông (không tăng, không 

giảm so với cùng kỳ tháng trước). 

3. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

- Công tác thanh tra: Số cuộc triển khai trong tháng: 01 cuộc (thanh tra 

công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã; trách nhiệm của người đứng đầu trong 



 

10 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại tại Ủy 

ban nhân dân xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu); số cuộc thanh tra từ kỳ trước 

chuyển sang 02 cuộc. 

- Công tác tiếp dân: Tổng số lượt tiếp/người: 02 lượt, 02 người, (trong đó: 

Cấp huyện tiếp: 0 lượt, 0 người; cấp xã tiếp: 02 lượt, 02 người). 

- Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh: Số đơn tiếp nhận trong tháng: 07 đơn (cấp huyện: 03 đơn kiến nghị; cấp xã 

04 đơn kiến nghị). Kết quả giải quyết: 

+ Cấp huyện: Thuộc thẩm quyền giải quyết: 02 đơn, đang xem xét giải 

quyết; không thuộc thẩm quyền đã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền: 01 

đơn. 

+ Cấp xã: Đã giải quyết xong: 03 đơn; đang xem xét giải quyết: 01 đơn.  

4. Công tác Tư pháp  

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm 

vụ của Sở Tư pháp; Dự thảo Thông tư của Bộ tư pháp hướng dẫn vị trí làm việc 

công chức nghiệp vụ ngành tư pháp. 

- Quản lý và đăng ký hộ tịch: Cấp huyện: Xác định lại dân tộc cho 02 

trường hợp, cấp bản sao Giấy khai sinh cho 02 trường hợp. Cấp xã: Giải quyết 

khai sinh 243 trường hợp; khai tử 31 trường hợp; kết hôn 64 cặp; xác nhận tình 

trạng hôn nhân 34 trường hợp; cấp bản sao giấy khai sinh 151 trường hợp; thay 

đổi, cải chính hộ tịch 19 trường hợp; nhận cha, mẹ, con 06 trường hợp; nuôi con 

nuôi 01 trường hợp. 

- Chứng thực: Cấp huyện: Giải quyết chứng thực bản sao từ bản chính 

178 bản. Cấp xã: Giải quyết chứng thực bản sao từ bản chính 17.198 bản, chứng 

thực chữ ký 124 việc, chứng thực hợp đồng giao dịch 112 việc. 

5. Công tác Nội vụ  

 - Chỉ đạo thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Ủy ban nhân dân dân huyện năm 2021; ban hành Quyết định tuyển 

dụng 44 viên chức. 

  - Ban hành quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm năm 2021 của các 

đơn vị sự nghiệp công lập (02 đơn vị sự nghiệp khác, 46 đơn vị sự nghiệp Giáo 

dục và Đào tạo); trình xin chủ trương của Thường trực huyện uỷ, ban hành quyết 

định điều động bổ nhiệm Phó trưởng phòng Nội vụ; bổ nhiệm lại Trưởng phòng 

Dân tộc; đề nghị sở Nội vụ điều động, tiếp nhận viên chức sự nghiệp Giáo dục 

và Đào tạo năm 2021; cho phép 08 viên chức đi liên hệ chuyển công tác; bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với 04 viên chức; 

  - Ban hành quyết định chuyển xếp lương đối với 02 cán bộ, công chức xã 

thay đổi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quyết định cho hưởng phụ cấp đối với 

03 người hoạt động không chuyên trách. Chấm dứt LĐHĐ đối với 01 cộng tác 

viên Lao động - TB&XH xã Phiêng Khoài; Quyết định trợ cấp mai táng phí đối 

với cán bộ xã từ trần: 02 người; Quyết định miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND xã 

Tú Nang nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( chuyển công tác). 
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 - Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và cơ quan Thường trực Hội 

đồng thi đua, khen thưởng huyện; thực hiện tốt công tác địa giới hành chính 364; 

công tác quản lý Nhà nước về công tác Tôn giáo theo thẩm quyền. 

6. Công tác cải cách hành chính  

 - Chỉ đạo ban hành công văn về chấm điểm chỉ số CCHC tại các cơ quan, 

đơn vị; lập danh sách điều tra Xã hội học xác định chỉ số CCHC; lập danh sách 

điều tra Xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân đối với giải quyết TTHC 

nhà nước. 

 - Ban hành kế hoạch điều tra Xã hội học xác định chỉ số CCHC; kế hoạch 

điều tra Xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân đối với giải quyết TTHC 

nhà nước. Chỉ đạo kiểm tra CCHC tại 09 cơ quan, đơn vị trong quý III năm 

2021. 

7. Công tác đối ngoại  

Duy trì tốt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các huyện giáp biên của nước 

CHDCND Lào; tình hình an ninh trật tự phía giáp biên và khu vực biên giới Việt 

Nam - Lào giữa Yên Châu với huyện Xiềng Khọ (Lào) ổn định. Nhân dân các dân 

tộc 02 bên biên giới có quan hệ láng giềng thân thiện, không xảy ra vụ việc nào 

gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại, tình hình ổn định.  

IV. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

 1. Hạn chế 

- Công tác tham mưu của một số phòng, ban còn chậm, công tác phối hợp 

giải quyết công việc giữa UBND xã với các phòng, ban chuyên môn của huyện 

còn chưa tốt, dẫn đến giải quyết công việc được giao chậm, hiệu quả chưa cao. 

 - Tình trạng chặt phá cây cao su; vi phạm về trật tự an toàn xã hội, môi 

trường, kinh tế; dân số kế hoạch hóa gia đình vẫn còn xảy ra. 

2. Một số nguyên nhân của hạn chế 

- Lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thiếu 

chủ động, chưa sát sao, quyết liệt trong việc quản lý và giải quyết công việc 

cũng như chưa tham mưu kịp thời cho UBND huyện trong lĩnh vực được phân 

công phụ trách.  

- Nhận thức của một số người dân chưa cao, chưa chấp hành tốt các quy 

định của pháp luật. 

Phần II 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2021 
 

1. Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh  

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp 

- Tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chăm sóc lúa mùa, kịp thời tu sửa 

mương phai sau các đợt mưa lũ, đảm bảo đủ nước cho lúa sinh trưởng và phát 

triển tốt. 

- Giao phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ Thu 
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đông năm 2021; hướng dẫn chăm sóc cây trồng trên nương; hướng dẫn nhân dân 

tăng cường đẩy mạnh đầu tư chăm sóc cây ăn quả sau thu hoạch, thu hoạch và 

trồng mới cây ăn quả đảm bảo kỹ thuật.  

- Tiếp tục phối hợp với Nông trường Châu Sơn Yên Châu tăng cường 

công tác quản lý, bảo vệ diện tích cây cao su hiện có; tiếp tục phối hợp với Công 

ty Cổ phần TPXK Đồng Giao triển khai chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện Yên Châu. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm đặc biệt là công tác phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn 

huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành các quy 

định về bảo vệ và phát triển rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến lâm 

sản trong nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý khai thác sử dụng các 

công trình thủy lợi, hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ 

và phục vụ cấp nước sản xuất vụ mùa.  

 - Thực hiện tốt công tác trực bão lũ 24/24 giờ, kịp thời đề xuất giải pháp 

khắc phục tại chỗ đối với thiệt hại do thiên tai gây ra. 

b) Công nghiệp 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tìm kiếm và mở rộng 

thị trường tiêu thụ sản phẩm, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

và sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp địa phương. Tăng cường công 

tác khuyến công, chuyển đổi ngành nghề, nhất là địa bàn các điểm tái định cư, 

góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.  

c) Thương mại - Dịch vụ 

- Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát chống 

gian lận thương mại, đầu cơ, tăng giá, gây mất ổn định thị trường; xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm, nhất là kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế, buôn bán hàng 

giả, hàng kém chất lượng. 

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá dịch vụ, nâng cao chất 

lượng phục vụ khách hàng của các ngành dịch vụ ngân hàng, du lịch, bưu chính 

- viễn thông, vận tải hàng hoá và hành khách, nhà hàng, khách sạn. 

2. Chương trình nông thôn mới 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo 

triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; 

khảo sát, hướng dẫn các chủ thể sản xuất các sản phẩm OCOP để tham gia đánh 

giá, phân loại sản phẩm OCOP năm 2021 các cấp. 

3. Tài chính và ngân hàng 

- Đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu ngân sách đạt hiệu quả, tiếp tục rà 

soát đẩy mạnh công tác thu nợ thuế. Quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, 

đảm bảo đúng Luật Ngân sách Nhà nước. Đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, 

thực hiện tốt các chính sách đảm bảo xã hội và an sinh xã hội. 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về chính sách tiền tệ và hoạt 

động ngân hàng đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tăng cường công tác huy động vốn, 

thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả góp phần tháo gỡ khó 

khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; ưu tiên tập trung vốn cho các lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp... 

4. Quản lý đầu tư, xây dựng 

Tiếp tục giải ngân thanh toán các công trình có khối lượng hoàn thành; 

đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công các 

công trình đang thi công dở dang, sớm bàn giao đưa vào sử dụng; tổ chức giám 

sát và quản lý chất lượng các công trình, nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn 

thành.  

5. Tài nguyên & môi trường 

- Tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình lập Quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

 - Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, lập hồ sơ chuyển mục 

đích, cấp mới cho các hộ có nhu cầu sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về Tài nguyên khoáng sản; tổ chức rà soát, kiểm tra và có biện pháp 

phù hợp để bảo vệ nguồn nước, không để các tình trạng ô nhiễm đầu nguồn 

nước. 

- Tuyên truyền tới toàn thể nhân dân trên địa bàn Luật Bảo vệ môi trường, 

thường xuyên kiểm tra nắm bắt kịp thời các trường hợp vi phạm Luật bảo vệ 

môi trường trên địa bàn các xã thị trấn, nhất là các xã dọc quốc lộ 6; giải quyết 

kịp thời các đơn thư. 

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Kè suối Vạt (nội 

dung phát sinh); thực hiện công khai, áp giá giải phóng mặt bằng dự án đường 

Mường Lựm - Tân Lập; tổ chức đo đạc kiểm đến đất đai, tài sản trên đất đối với 

Dự án Khu đô thị mới huyện Yên Châu. 

6. Nhiệm vụ ổn định đời sống và sản xuất các hộ dân tái định cư 

Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án thuộc “Đề án ổn định dân cư, phát 

triển kinh tế xã hội vùng tái định cư Dự án thủy điện Sơn La” được giao tại Quyết 

định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ. 

 7. Một số lĩnh vực xã hội 

7.1. Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường 

theo dõi, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh. Tăng 

cường quản lý nhà nước trong công tác khám, chữa bệnh nhằm nâng cao chất 

lượng chuyên môn và y đức tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tích cực và chủ động 

kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề y - dược tư nhân. Tập trung chỉ đạo 

công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

7.2. Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho CBQL, GV hè 

2021 phù hợp với tình hình dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu của năm học mới; chuẩn 

bị tốt các điều kiện cho công tác khai giảng năm học 2021-2022, thực hiện việc 
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tựu trường, tổ chức dạy và học theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Xây dựng các 

phương án dạy học phù hợp với tình hình dịch Covid-19; tiếp tục rà soát, tổng 

hợp nhu cầu bổ sung CSVC, trang thiết bị dạy học (đặc biệt là lớp 2, lớp 6). 

7.3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của 

đất nước; Đảm bảo ANTT, ATGT và các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ văn hóa, thường xuyên kiểm tra 

xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật. 

7.4. Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình xoá đói giảm nghèo, cho vay 

vốn giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, chương trình tín dụng đối với học 

sinh, sinh viên nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tập trung thực hiện tốt 

các chính sách an sinh xã hội, thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng chế độ chính 

sách đối với người có công và bảo trợ xã hội.  

7.5. Tiếp tục nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là 

tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các xã, bản đặc biệt khó khăn; tình hình 

di dịch cư tự do trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai chính sách dân tộc đến 

các xã trên địa bàn huyện.  

7.6. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai 

công tác rà soát, xử lý đối với người nghiện ma túy, quản lý người sau cai nghiện 

ma túy tại cộng đồng; tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy các chất dạng 

thuốc phiện tham gia điều trị thay thế bằng thuốc Methadone tại 4 điểm trên địa 

bàn huyện. 

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí 

 8.1. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra CCHC, hoạt động công vụ, thi đua khen 

thưởng, văn thư lưu trữ, dân chủ dân vận theo kế hoạch; báo cáo kết quả hoạt 

động trong công tác CCHC quý III năm 2021, báo cáo PAPI quý III năm 2021; 

Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc Điều tra Xã hội học đo lường chỉ số CCHC 

và đo lường sự hài lòng của người dân; chỉ đạo rà soát, đôn đốc các đơn vị 

chuẩn bị tài liệu kiểm chứng, phục vụ cho công tác kiểm tra CCHC cuối năm 

2021. 

8.2. Thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, tổng hợp, tham mưu xử lý đơn thư theo 

quy định. Giải quyết đơn thư theo thẩm quyền; tiến hành công tác thanh tra theo 

kế hoạch năm 2021; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các tập thể, cá nhân có liên quan 

thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của 

pháp luật.  

9. Quốc phòng - an ninh và đối ngoại 

9.1. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với 

các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm; kịp thời 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý có hiệu quả mọi tình huống 

không để bị động bất ngờ; đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an 

toàn xã hội, tăng cường công tác bám, nắm địa bàn vùng cao, khu vực biên giới và 

khu vực ngoại biên. Chủ động nắm tình hình phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp 

thời các nhân tố có thể gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập 
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trung vào địa bàn xảy ra tranh chấp đất đai, truyền đạo trái pháp luật, chặt phá 

cây cao su. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp 

luật, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, 

thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao 

thông.  

9.2. Chuẩn bị các điều kiện để diễn tập PCLB&TKCN xã Chiềng Đông 

năm 2021 đảm bảo an toàn. 

9.3. Tiếp tục củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, với 

huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.  
 

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 

tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2021./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Tài chính (b/c);                   

- TT. Huyện uỷ, HĐND (b/c); 

- TT UBND huyện; 

- UBMTTQ Việt Nam, các hội đoàn thể huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Nội vụ (bộ phận CCHC); 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu: VT, TCKH 50b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lù Văn Cường 
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