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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 

 

 Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát, lây lan nhanh, phức tạp 

và nguy hiểm; đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ ngày 27/4/2021), các ca 

lây nhiễm tăng nhanh trong thời gian ngắn đã tác động lớn đến mọi hoạt động đời 

sống xã hội của nhân dân cũng như việc tổ chức các hoạt động thực hiện nhiệm 

vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh Cao Bằng nói chung 

và huyện Hạ Lang nói riêng. Bên cạnh đó dịch bệnh trên đàn gia súc (viêm da nổi 

cục trên trâu bò, dịch tả lợn Châu phi), hạn hán kéo dài trên địa bàn huyện cũng là 

những khó khăn thách thức lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.. 

 Trong bối cảnh đó, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã quyết tâm, quyết 

liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “mục tiêu kép” – vừa quyết 

liệt thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì 

các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện 

"thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", bảo đảm đời 

sống nhân dân. Triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của cấp trên về hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện 

đến cơ sở, các doanh nghiệp và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa 

bàn huyện, năm 2021 kinh tế của huyện tiếp tục được duy trì ổn định, an sinh xã 

hội được đảm bảo; văn hoá – xã hội có bước tiến bộ, bảo đảm an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới. 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

 * Các chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt KH 

1. Thu nhập bình quân đầu người: 23,5/23,5 triệu đồng, đạt 100%. 

2. Tổng sản lượng lương thực có hạt: 14.267,3/14.267,3 tấn, đạt 100% KH. 

3. Giá trị sản phẩm trồng trọt/01 ha diện tích đất canh tác: 36,5/36 triệu 
đồng, đạt 101,4 % KH. 

4. Thu ngân sách trên địa bàn: được 29,767/19,450 tỷ đồng, đạt 150,45% 
chỉ tiêu KH tỉnh giao, 148,84% chỉ tiêu KH HĐND huyện giao. 

5. Thành lập mới HTX: 01/01 HTX (HTX Ngọc Chiến), đạt 100% KH. 

6. Giá trị sản xuất công nghiệp: 29,112/18 tỷ đồng, đạt 161,7% KH. 
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7. Bê tông hóa đường giao thông nông thôn: 9,1/5 km, đạt 182% KH 

8. Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 5,04/ 4%, đạt 126% KH. 

9. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ 13/13 xã, 
thị trấn, đạt 100%. 

10. Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia: 01 trường (trường Mầm non 
Cô Ngân đã được tỉnh thẩm định đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1), đạt 100%. 

11. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa: 85/84%, đạt 101%; làng, 
tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa: 75/57%, đạt 131%; cơ quan, đơn vị đạt danh 
hiệu văn hóa 93/92%, đạt 101%. 

12. Duy trì độ che phủ rừng: 60,91%, đạt 100%. 

13. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh 98,83/98%, đạt 100,8% KH. 

14. Phấn đấu số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã: 01 xã (xã Đức Quang).   

15. Số hộ chăn nuôi đưa chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở: 453/416 
hộ, đạt 108,8% KH. 

* Chỉ tiêu không hoàn thành KH 

Phấn đấu số xóm đạt chuẩn nông thôn mới: 01/03 xóm (đạt 33,3%). 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN TỪNG LĨNH VỰC 

1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

theo tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, tổ chức phòng, chống dịch COVID-

19 có sự chủ động để ứng phó với các tình huống dịch cũng như theo chỉ đạo, 

hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Duy trì 31 tổ chốt hoạt động 24/24 trên biên 

giới nhằm ngăn chặn các hành vi vượt biên trái phép, tiếp nhận và bàn giao công 

dân từ Trung Quốc trở về qua địa bàn huyện đưa đi cách ly theo quy định phòng, 

chống dịch COVID-19. Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-

19 ở từng cấp; bố trí kinh phí cải tạo sửa chữa 03 Khu cách ly tập trung phòng 

chống dịch COVID-19 của huyện để tổ chức cách ly theo dõi y tế đối với công 

dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua địa bàn huyện, các công dân đến và trở 

về huyện từ các vùng dịch trong nước và tiếp nhận cách ly các công dân của tỉnh 

Cao Bằng từ các tỉnh phía Nam trở về do tỉnh bàn giao. Phát động phong trào thi 

đua "Hạ Lang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến 

thắng đại dịch COVID-19". Ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 để "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19" đối với từng cấp độ dịch phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. 

Đảm bảo các điều kiện về y tế, phòng chống dịch COVID-19 phục vụ các 

sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của huyện, nhất là cuộc Bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 huyện Hạ Lang, Lễ kỷ niệm 

40 năm Ngày tái lập huyện Hạ Lang (01/9/1981 – 01/9/2021). 

Trong năm 2021 huyện Hạ Lang tiếp nhận 4.342 công dân Việt Nam từ Trung 

Quốc trở về qua địa bàn (từ ngày 03/02/2020 đến 31/12/2021 là 11.655 công dân); số 

công dân từ vùng dịch trong nước trở về thực hiện cách ly tập trung tại huyện là 233 
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công dân. Tiếp nhận và tổ chức cách ly công dân từ các tỉnh phía Nam trở về do tỉnh 

bàn giao là 32 công dân; trong đó có 09 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 

đã chuyển giao cho Bệnh viện dã chiến Quảng Hoà thực hiện điều trị, cách ly. 

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông về Chiến dịch tiêm vacxin phòng 

COVID-19 năm 2021 – 2022 trên địa bàn huyện. Tổ chức tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 an toàn, khẩn trương, không để tình trạng vacxin không được tiêm 

phải huỷ bỏ. Toàn huyện đã tiêm được 36.408 liều, cụ thể: tiêm cho đối tượng từ 

18 tuổi trở lên: Mũi 1: 16.610, Mũi 2: 15.825, Mũi 3:478; tiêm cho đối tượng từ 

12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 1772, Mũi 2: 1723. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

2.1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Năm 2021, trước tình hình hạn hán kéo dài, UBND huyện đã chỉ đạo triển 

khai các biện pháp chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện khô hạn, thiếu 

nước; tổng diện tích gieo trồng cả năm là 4.439,9 ha, tổng sản lượng lương thực 

đạt 14.267/14.267,3 tấn, đạt 100% chỉ tiêu KH 1.  

Tổng đàn trâu 7.385/7.220 con, đạt 102,29% KH; tổng đàn bò 5.234/5.200 con, 

đạt 100,65% KH; tổng đàn lợn 16.402/15.070 con, đạt 108,84% KH; tổng đàn gia cầm 

130.460/130.000, đạt 100,35% KH. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi 

tiếp tục phát sinh phức tạp, khó kiểm soát ở nhiều địa phương, đã ảnh hưởng đến 

kế hoạch phát triển ngành chăn nuôi 2; công tác tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi 

gặp khó khăn do thiếu lực lượng Thú y viên ở cơ sở, một số chủng loại vacxin thiếu 

nên tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ đạt thấp so với KH 3; công tác di dời chuồng trại 

chăn nuôi ra khỏi gầm sàn nhà ở chậm, do công tác phân bổ và hướng dẫn sử dụng 

nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2021 chậm. 

                                           
1 - Lúa: Diện tích gieo trồng 1.783,8/1.872 ha đạt 95,29 % KH và bằng 97,97% so cùng kỳ 2020. Năng suất đạt 

41,2; sản lượng đạt 7.352 tấn, đạt 93,51% KH và bằng 97,12% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Ngô: Diện tích gieo trồng 1.674,7/1.655 ha đạt 101,19 % KH và bằng 103,59% so cùng kỳ 2020. Năng suất đạt 

41,3 tạ/ ha, sản lượng đạt 6.915 tấn, đạt 107,97% KH và bằng 112,27% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Đỗ tương: Diện tích gieo trồng 441,5/422,4 ha đạt 104,53 % KH và bằng 108% so cùng kỳ 2020. Năng suất đạt 

8,3 tạ/ha, sản lượng đạt 366,5 tấn, đạt 109,82% KH và bằng 113,21% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Lạc: Diện tích gieo trồng 90/109 ha đạt 82,57% KH và bằng 119,52% so cùng kỳ 2020. Năng suất đạt 10 tạ/ha, 

sản lượng đạt 90 tấn, đạt 71,54% KH và bằng 124,31% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Cây sắn: Diện tích gieo trồng 219,1/205 ha, đạt 106,88% KH và bằng 121,72% so cùng kỳ 2020. Năng suất đạt 

120,3 tạ/ha, sản lượng đạt 2.635,9 tấn, đạt 105,57% KH và bằng 121,41% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Mía: Diện tích gieo trồng 230,8/272 ha, đạt 84,85% KH và bằng 93,48% so với cùng kỳ năm 2020. Năng suất 

ước đạt 536,3 tạ/ha, sản lượng ước đạt 12.378,9 tấn. 
2 Dịch tả lợn Châu phi đã xảy ra tại 257 hộ chăn nuôi của 49 xóm của 13/13 xã, thị trấn, tổng số lợn buộc tiêu huỷ là 

1.052 con với tổng trọng lượng 54.357,5kg. Bệnh viêm da nổi cục trâu bò đã xảy ra tại 11/13 xã, thị trấn (trừ xã Lý 

Quốc, An Lạc), đối với 99 hộ chăn nuôi của 38 xóm; tổng số con mắc bệnh 231 con, trong đó chết/ tiêu hủy là 16 con, khỏi 

triệu chứng là 199 con (đến nay dịch đã được khống chế).  
3 Kết quả tiêm phòng: Vacxin Lở mồm long móng 9.651/14.050 liều đạt 68,69%; Tụ huyết trùng trâu, bò 8.200/14.050 

liều đạt 58,36% KH; Lasota 19.987/28.500 liều đạt 70,13% KH; Dịch Tả lợn 5.223/11.000 liều đạt 48,48% KH; Newcastle 

45,702/60.000 con đạt 76,17% KH, Viêm da nổi cục 3.864/4.437 con, đạt 87,8% KH.  
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Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; khuyến khích cá nhân, tập thể 

trồng rừng, chăm sóc rừng, phát triển kinh tế rừng; tổ chức trồng rừng thay thế năm 

2021 tại xã Vinh Quý. Trong năm trên địa bàn huyện xảy ra 03 đợt mưa to, gió lốc làm 

thiệt hại 06 mái nhà các hộ dân xã Cô Ngân, Minh Long, sạt lở một số đoạn đường ở 

xóm Bản Sao và Làn Lừa, xã Vinh Quý, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện chỉ 

đạo các xã thống kê thiệt hại để làm căn cứ hỗ trợ khi bố trí được nguồn vốn. 

Triển khai mô hình sản xuất Đỗ tương gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã 

Quang Long; sản xuất Lạc thương phẩm tại các xã An Lạc, Đức Quang, Thống 

Nhất; trồng nghệ tại các xã Quang Long, Kim Loan; phối hợp Công ty Cổ phần 

Liên việt Cao Bằng khảo sát, xây dựng dự án đầu tư trồng cây Mác ca tại xã Kim 

Loan. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn 

mới năm 2021; Kế hoạch xây dựng nông thôn mới xã Cô Ngân, xã Lý Quốc giai 

đoạn 2021-2025; kết thúc năm 2021 bình quân toàn huyện đạt 10,25 tiêu chí/xã 

(tăng thêm 1,09 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021), trong đó: xã Thị Hoa đạt 19 

tiêu chí, xã Lý Quốc đạt 12 tiêu chí, xã Cô Ngân đạt 11 tiêu chí; 3 xã: Đồng Loan, 

Vinh Quý, Kim Loan đạt 10 tiêu chí; 4 xã: Minh Long, Đức Quang, Thắng Lợi, 

An Lạc đạt 9 tiêu chí; xã Quang Long đạt 8 tiêu chí; xã Thống Nhất đạt 7 tiêu chí. 

b) Tài chính, thuế, ngân hàng, thương mại, dịch vụ 

Tổng thu ngân sách cả năm được 29,767 tỷ đồng, đạt 150,45% dự toán 

UBND tỉnh giao, đạt 148,84% dự toán HĐND huyện giao; trong đó Chi cục Thuế 

thực hiện được 17,909 tỷ đồng, đạt 96,36% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 95,26% 

dự toán HĐND huyện giao; thu cân đối ngân sách huyện là 17,529 tỷ đồng, đạt 

104,25% chỉ tiêu KH. Chi ngân sách địa phương được 300,809 tỷ đồng, đạt 

90,09% dự toán; trong đó chi thường xuyên 258,944 tỷ đồng, đạt 88,66% KH; chi 

đầu tư phát triển 41,865 tỷ đồng, đạt 100% KH. 

Kho bạc Nhà nước huyện tổ chức quản lý tốt quỹ ngân sách Nhà nước; thực 

hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn 

vốn trên địa bàn theo quy định. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng tại phòng 

giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội là 146,346 tỷ đồng, tăng 12,654 tỷ đồng so 

với đầu năm, đạt 100% KH dư nợ, trong đó, dư nợ trong hạn 146,212 tỷ đồng, nợ 

quá hạn 134 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,09% dư nợ; vốn ngân sách địa phương của 

huyện, dư nợ 949 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; không có nợ quá hạn. 

Tình hình lưu thông hàng hóa trên địa bàn ổn định, đáp ứng nhu cầu mua 

sắm hàng hóa thiết yếu của người dân. Lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm 

tra và xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn 

gốc xuất xứ; Chi cục hải quan của khẩu Lý Vạn chủ trì phối hợp với phòng Cảnh 

sát kinh tế Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Quang Long phát hiện 01 vụ/03 đối 

tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu, xử phạt vi phạm hành chính 03 đối tượng 19 

triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật vi phạm 7.650 con gà con giống. Hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tiếp tục tạm dừng để phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19. 

c) Công nghiệp, quy hoạch, xây dựng cơ bản, giao thông 
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Trên địa bàn huyện hiện nay có 15 HTX, hộ kinh doanh cá thể hoạt động sản 

xuất công nghiệp quy mô nhỏ, chủ yếu là khai thác đá, sản xuất gạch xi măng, cơ 

bản đáp ứng nhu cầu xây dựng công trình tại địa phương. Giá trị sản xuất công 

nghiệp được 22,112/18 tỷ đồng, đạt 161,7% KH. 

Hoàn thiện hồ sơ Đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên đường vào Động Dơi, xã 

Đồng Loan, trình UBND tỉnh phê duyệt; đang thực hiện điều chỉnh mở rộng quy 

hoạch chung thị trấn Thanh Nhật giai đoạn 2019-2035. Xây dựng Chợ tạm và tổ 

chức di dời việc buôn bán kinh doanh từ Chợ trung tâm huyện đến Chợ tạm để 

phục vụ cho việc thi công Dự án phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở khu Chợ trung 

tâm thị trấn Thanh Nhật. Cấp 26 giấy phép xây dựng, trong đó 23 giấy phép nhà ở 

riêng lẻ và 03 giấy phép công trình, dự án (tăng 13 giấy phép so với cùng kỳ năm 

2020); từ chối cấp phép xây dựng 02 hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định; đang 

xử lý 01 trường hợp vi phạm hành lang giao thông tại xã Lý Quốc. 

Bàn giao đưa vào khai thác sử dụng 48 công trình xây dựng cơ bản, giao 

thông; kết quả giải ngân đầu tư công được 41,645/41.643,0 triệu đồng đạt 100% 

KH. Tình hình giao thông trên địa bàn cơ bản thông suốt; các tuyến đường TL 

207, TL 208, Quốc lộ 4A đi đến trung tâm huyện và nhiều tuyến đường giao 

thông nông thôn tại các xã sau khi được đầu tư đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của 

phương tiện và người dân. 

d) Tài nguyên và Môi trường 

Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030; triển khai thực hiện Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 và kịp thời điều chỉnh bổ sung các công trình, dự án, 

nhu cầu sử dụng đất trong năm theo tình hình thực tế. Triển khai lập Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 của huyện. Tập trung giải quyết các vướng mắc, hoàn thành 

công tác GPMB các công trình: Đường từ Trung tâm xã Thị Hoa đến cửa khẩu Hạ 

Lang; Đường tỉnh 207; Đường tỉnh 208; đường Động Dơi. Tiếp tục thực hiện 

tuyên truyền vận động, công bố các chế độ chính sách được phê duyệt, điều 

chỉnh, tổ chức tiếp xúc đối thoại với các hộ bị thu hồi đất thuộc Dự án: Phát triển 

quỹ đất, phân lô nhà ở khu chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật, Dự án Khu dân cư 

phía Bắc thị trấn Thanh Nhật (xóm Nà Ến 2). Tổ chức Hội nghị công bố triển khai 

thực hiện dự án và kiểm đếm đất đai, tài sản đối với 03 công trình: Cải tạo, mở 

rộng cơ sở làm việc Công an huyện; Đường tỉnh 206 (xã Đàm Thủy, huyện Trùng 

Khánh) – Cửa khẩu Lý Vạn (xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang); Kè chống sạt lở bờ suối 

thị trấn Thanh Nhật. Thẩm định và cấp 27 GCNQSD đất lần đầu, chuyển mục đích 

sử dụng đất 10 hồ sơ cho hộ gia đình, cá nhân; giải quyết 11 đơn thư và đang giải 

quyết 02 đơn thư về đất đai (trong đó có 01 đơn do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

chuyển đến về việc bố trí tái định cư đường trung tâm huyện đã giải quyết xong). 

Ban hành Kế hoạch và dự toán NSNN năm 2022; Kế hoạch tài chính – 

NSNN 03 năm 2022 – 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; Kế hoạch tổ 

chức hoạt động Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Môi trường 

thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học. Phối hợp thẩm định, thẩm tra dự án 

khai thác khoáng sản Mỏ đá Lý Quốc, Mỏ đá Bó Cáy; sửa đổi, bổ sung Phương án 

bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện. Cơ quan chuyên môn huyện 

kiểm tra 02 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng về việc chấp hành các quy định của 
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pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường; phối hợp với Phòng Cảnh sát môi 

trường Công an tỉnh kiểm tra, xử lý 03 cơ sở sửa chữa ô tô tại thị trấn Thanh Nhật 

không có kế hoạch bảo vệ môi trường, thu nộp NSNN là 8,5 triệu đồng; xác nhận 

đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của 01 công trình. 

2.2. Lĩnh vực văn hoá – xã hội 

a) Giáo dục và đào tạo 

- Hoàn thành nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021 4 với kết quả 

tốt; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022, kỳ thi tốt ngiệp 

THPT năm học 2020 – 2021 an toàn. Các nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 triển khai 

bám sát Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định của 

UBND tỉnh Cao Bằng về kế hoạch thời gian năm học mới đối với các bậc học; duy 

trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại 13/13 xã, thị trấn; hoàn 

thành xây dựng trường Mầm non Cô Ngân đạt chuẩn quốc gia trong năm 2021. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021 – 2030 huyện Hạ Lang và chỉ đạo triển khai đẩy mạnh công tác khuyến học, 

khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030. Công tác vận động ủng 

hộ Quỹ Khuyến học huyện được 45,590 triệu đồng. 

 b) Công tác Y tế  

- Tổng số lần khám bệnh toàn ngành là 20.988/24.000 lượt, đạt 87,45% KH 

năm. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện "Chương trình chăm sóc dinh 

dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, 

nâng cao tầm vóc người Việt Nam" và các Kế hoạch thực hiện hoạt động thiết 

thực nhằm nâng cao nhận thức, hành động của nhân dân về vấn đề bảo vệ sức 

khoẻ. Đánh giá việc duy trì các tiêu chí tại các xã đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế 

xã; huy động nguồn lực xây dựng xã Đức Quang để đạt tiêu chí quốc gia về y tế 

xã năm 2021. Tiếp tục điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone tại Trung tâm Y tế huyện.  

- Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trước dịp lễ, tết và phục vụ các sự 

kiện chính trị, xã hội quan trọng của huyện5, toàn huyện không có vụ việc nghiêm 

trọng xảy ra. 

c) Văn hóa – Truyền thông 

- Chỉ đạo các các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở thôn, 

xóm thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư”; triển khai thực hiện chỉ tiêu “Gia đình văn hóa”, “Làng, tổ dân phố”, 

                                           
4 Hệ thống trường lớp trên địa bàn huyện gồm có 38 trường học: 14 trường Mầm non, 10 trường Tiểu học, 04 

trường Tiểu học và THCS, 07 trường THCS (trong đó có 01 trường PTDT Nội trú), 02 trường THPT, 01 Trung 

tâm GDNN – GDTX. Năm học 2020 – 2021 tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình các bậc học: Bậc Mầm non: 

93,63%  đạt danh hiệu Bé chăm ngoan; 88,4% Bé khỏe ngoan; 99,75% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học; 

100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS; có 208/216 = 96,3% đạt tốt nghiệp THPT năm học 2020 – 2021 (bao gồm 

THPT và Trung tâm GDNN - GDTX). 

5 Kiểm tra liên ngành 118 cơ sở kinh doanh ăn uống, thực phẩm (87 cơ sở đạt, 31 cơ sở không đạt); kiểm tra 01 cơ 

sở hành nghề y, 03 cơ sở dược, các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về hành nghề y, dược tư nhân. 
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“cơ quan, đơn vị văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội; hoàn thành tổ chức Đại hội TDTT toàn huyện năm 2021. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền 

số và đảm bảo an toàn thông tin mạng 6; triển khai giải pháp QR-Code, truyền 

thông công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công tác thông tin, tuyên truyền 

các hoạt động chính trị, văn hoá, các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất 

nước, của tỉnh và của huyện 7; việc thu, phát sóng Đài Truyền hình Cao Bằng; xây 

dựng các tin, bài gửi Đài tỉnh, Báo Cao Bằng phản ánh các hoạt động, sự kiện 

diễn ra trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên8. 

d) Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo hiểm, dân tộc 

- Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 đạt 5,08% với 305 hộ thoát nghèo; 
đến nay theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 toàn huyện có 3.216 hộ 
nghèo, chiếm tỷ lệ 52,76% và 811 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 13,30%. Chương 
trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và gia đình chính sách: toàn huyện có 
670 hộ đăng ký (280 hộ làm mới, 376 hộ sửa chữa, 14 làm nhà lắp ghép); đến 
ngày 30/11/2021: có 369 nhà đã làm trong đó 206 hộ làm mới có đối ứng, 149 hộ 
sửa chữa, 14 làm nhà lắp ghép đã hoàn thành; Ban vận động Quỹ “Vì người 
nghèo” huyện đã phê duyệt chi 360 triệu đồng từ Quỹ "Vì Người nghèo" tỉnh (đợt 
1) hỗ trợ cho 09 nhà làm mới đã hoàn thành. 

- Thực hiện chi trả chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng 9; 
chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân người có công 10; hỗ trợ các 
đối tượng, cơ sở kinh doanh gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Thực hiện tốt 
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chăm sóc Người cao tuổi, bình đẳng giới, 
phòng chống tệ nạn xã hội,…11. Vận động các cá nhân, đơn vị ủng hộ các quỹ 

                                           
6 Ban hành Công văn chỉ đạo tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, vận động doanh 

nghiệp tham gia chương trình sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số; kế hoạch số hoá kết quả giải quyết TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025; triển 

khai hoạt động Trang TTĐT cấp xã; chỉ đạo tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho 

người sử dụng mạng; kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; chỉ đạo 

tăng cường các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm sử dụng QR Code 

trong kiểm soát người ra, vào trong phòng chống dịch COVID-19. 

7 Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội chùa Sùng Phúc và các lễ hội đầu năm Xuân Tân Sửu năm 2021; kế hoạch 

tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021; kế hoạch thông tin, tuyên truyền bầu 

cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kế hoạch công tác thông tin đối 

ngoại năm 2021; kế hoạch truyền thông công tác phòng chống thiên tai năm 2021. 

8 Trong năm 2021 thu phát lại Đài tiếng nói Việt Nam được 3.124h; Trang tin địa phương xây dựng các tin, bài 

phản ánh các sự kiện chính trị của huyện Truyền hình được 332 tin, 15 bài; tuyền thanh được 178 tin (phát trên 840 

lượt); Trang Thông tin điện tử huyện được 2.278 tin.  

9 Phê duyệt trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cho 139 người (tổng số đối tượng hưởng trợ cấp 953); hỗ trợ mai 

táng phí cho 21 trường hợp với số tiền hỗ trợ 113.400.000 đồng; trợ cấp đột xuất cho 2 trường hợp với kinh phí 22 

triệu đồng, cấp phát 15.465 kg gạo cứu đói tết Nguyên đán Tân Sửu  năm 2021 cho 308 hộ 1.031 khẩu và 19.545 

kg gạo cứu đói giáp hạt năm 2021 cho 371 hộ, 1.303 khẩu trên địa bàn 13 xã. 

10 Tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7 cho 2.528 đối 

tượng người có công và thân nhân người có công với số tiền 776,5 triệu đồng.  

11 Tổ chức đi thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90, 95 tuổi trên địa bàn huyện nhân dịp 30 năm 

Ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/1991 - 01/10/2021 và tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2021; ban hành 

Kế hoạch bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025, Kế 

hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch triển khai 

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện. 
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"Bảo trợ trẻ em " được 63,2 triệu đồng, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được 87,341 
triệu đồng. 

- Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn là 24.902 

gười (đạt 99,95% chỉ tiêu giao) trong đó tham gia BHXH Tự nguyện là 906 người 

đạt 104% chỉ tiêu giao. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đến ngày 31/12/2021 là 

48,3 tỷ đồng, đạt 100,49% chỉ tiêu giao; nợ BHXH, BHYT là 73 triệu đồng. Công 

tác chi BHXH, BHYT, BHTN là 52,734 tỷ đồng, tăng 4,684 tỷ đồng, bằng 8.86% 

so với cùng kỳ năm 2020. Thực hiện giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN theo Nghị quyết 116 là 571 người, với 

tổng số tiền hỗ trợ là 1,262 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2021 đã thực hiện xong 

gia hạn thẻ BHYT năm 2022 cho các đối tượng tham gia tham gia BHYT. 

- Triển khai nội dung chuẩn bị thực hiện Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025; các chính sách 

dân tộc đến đồng bào dân tộc theo chương trình, kế hoạch thực hiện năm 2021. Rà 

soát, bổ sung thay thế và được cấp trên ra quyết định công nhận cho 97 người có 

uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ; các hoạt 

động thăm hỏi, cung cấp thông tin thời sự đến người có uy tín được quan tâm, 

triển khai thực hiện kịp thời. 

2.3. Lĩnh vực Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp  

a) Nội vụ - cải cách hành chính, thi đua khen thưởng 

- Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, tuyển dụng, luân chuyển, điều 

động, biệt phái, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan sự nghiệp, hành chính Nhà 

nước đúng quy định, kịp thời 12. Rà soát, ban hành Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 

huyện. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại 

biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,91%; phê chuẩn 

kết quả bầu 13 Chủ tịch, 23 Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 

2026. Tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức, cán bộ, công 

chức cấp xã thuộc thẩm quyền UBND huyện năm 2021 13. 

                                           
12 Tiếp nhận, điều động bổ nhiệm 05 Trưởng phòng, 01 Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 01 Giám đốc, 01 

Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện và 02 lãnh đạo trường học; điều động, bổ nhiệm 20 hiệu trưởng, 

phó Hiệu trưởng các trường học; bổ nhiệm lại 02 phó Hiệu trưởng. Tiếp nhận 05 chỉ tiêu công chức không qua thi 

tuyển, 04 công chức từ Huyện uỷ, 03 công chức cấp xã thành công chức cấp huyện thông qua kỳ thi sát hạch của 

tỉnh; Đăng ký tuyển dụng 18 chỉ tiêu viên chức ngành Giáo dục; tiếp nhận 17 giáo viên chuyển vùng đến công tác 

tại huyện Hạ Lang. Nâng bậc lương thường xuyên cho 11 công chức, 148 viên chức, phụ cấp thâm niên vượt 

khung cho 05 công chức, 51 viên chức; nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung cho 116 cán 

bộ, công chức cấp xã. Cử 02 công chức đi học Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, 66 cán bộ, công chức, viên 

chức cấp huyện, cấp xã học trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung; 06 cán bộ, công chức, viên chức đi đào 

tạo chuyên môn; 71 công chức, viên chức học Trung cấp lý luận hành chính hệ không tập trung; 10 công chức 

tham gia bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, 06 viên chức bồi dưỡng ngạch chuyên viên,  

13 Kết quả đánh giá:  Cán bộ, công chức (tổng số 45): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02 người; Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 42 người; Không hoàn thành nhiệm vụ: 01 người.  Viên chức: Tổng số đánh giá, xếp loại là 474 người. 

Trong đó Hoàn thành suất xắc nhiệm vụ: 96 người; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 347 người; Hoàn thành nhiệm vụ: 27 

người; Không hoàn thành nhiệm vụ: 4 người.   Công tác phân loại, đánh giá cán bộ, công chức cấp xã: Tổng số cán 

bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền UBND huyện xếp loại là: 234 người, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
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- Xây dựng, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 

2025; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 

2021. Các lĩnh vực công tác thi đua – khen thưởng, quản lý văn thư – lưu trữ, 

công tác thanh niên,… được triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, quản lý, 

điều hành của UBND huyện. 

b) Công tác Thanh tra, tiếp công dân 

- Tiến hành cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng từ năm 2018 đến năm 2020 tại UBND các xã 

Quang Long, Thắng Lợi; thanh tra kinh tế - xã hội về lĩnh vực chi kinh phí miễn 

thủy lợi phí giai đoạn 2017- 2020, phát hiện chi sai số tiền xã Lý Quốc là: 2,392 

triệu đồng và thị trấn Thanh Nhật số tiền là 4,872 triệu đồng. 

- Tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết hoàn thành 27 đơn, thư về đất đai, chế độ 

chính sách,…. Ban Tiếp công dân huyện tiếp 10 lượt công dân, trong đó Chủ tịch 

UBND huyện tiếp 03 lượt công dân và đã chỉ đạo giải quyết hoàn thành 06 nội 

dung phản ánh, kiến nghị về đất đai, cấp thẻ BHYT, hỗ trợ xoá nhà tạm nhà dột 

nát, chính sách hỗ trợ học sinh bán trú ... qua hoạt động tiếp dân. 

 c) Tư pháp 

- Ban hành, tổ chức thực hiện các Kế hoạch thuộc công tác tư pháp năm 

2021. Công nhận 12/13 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Chỉ 

đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số 

chi phí tuân thủ pháp luật năm 2021; đẩy mạnh việc thực hiện số hoá Sổ hộ tịch, 

phần mềm chứng thực trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật cấp huyện, Hội nghị trực 

tuyến cấp tỉnh quý I, quý II, quý III năm 2021 được 06 cuộc, 253 lượt người tham 

dự; tuyên truyền cấp xã được 286 cuộc, 16.762 lượt người tham dự. Công tác 

hành chính tư pháp, chứng thực, thủ tục nuôi con nuôi được thực hiện đảm bảo 

theo quy định của pháp luật 14 

2.4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại vụ – biên giới 

 a) Quốc phòng quân sự địa phương 

 - Các lực lượng chức năng duy trì thực hiện nghiêm các quy định về chế độ 

trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình biên giới, nội địa, tình hình 

thiên tai, dịch bệnh; thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa các lực lượng theo 

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, Nghị định số 

160/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức giao, nhận quân năm 2021 đúng, đủ chỉ 

                                                                                                                                      
vụ: 03 người; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 211 người; Hoàn thành nhiệm vụ 17 người; Không hoàn thành nhiệm vụ: 

03 người. 

 
14 Đăng ký khai sinh 311 trường hợp, đăng ký khai tử 218 trường hợp, đăng ký kết hôn 126 cặp vợ chồng, trong đó 

tổ chức 01 Lễ trao Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài; chứng thực 36.997 bản sao (cấp huyện 506 việc, 

cấp xã 36.491việc) 190 chữ ký, 378 hợp đồng; tổ chức hoà giải 103 vụ (hoà giải thành 58 vụ, không thành 39 vụ, 

đang tiến hành hoà giải 06 vụ. 
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tiêu giao và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022; tổ chức huấn luyện, luyện 

tập các phương án chiến đấu, bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống 

xảy ra; tổ chức hoàn thành cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã Cô Ngân, Thị 

Hoa, diễn tập phòng chống cháy rừng tại xã Thống Nhất năm 2021. Bố trí Khu 

cách ly và tổ chức lực lượng đảm bảo công tác hậu cần tại Khu cách ly phòng, 

chống dịch COVID-19 tại huyện. 

 - Tổ chức Hội thi "Pháp luật về dân quân tự vệ". Chi trả chế độ chính sách 

cho 08 đối tượng theo Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

tiếp tục thực hiện việc Lập Bản đồ quy tập hài cốt liệt sỹ theo Quyết định số 

1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của cấp trên. 

 b) Công tác đảm bảo an ninh trật tự 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về phòng 

chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự năm 202115; thực hiện công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 16; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và lựa 

chọn thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự ATXH, triển 

khai đợt phát động tập trung xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc tại xã Thống Nhất năm 2021. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước được quan 

tâm chỉ đạo triển khai thực hiện để từng bước đi vào nền  nếp. 

- Nhìn chung, các lực lượng chức năng của huyện đã làm tốt công tác bảo 

đảm an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin 

truyền thông, an ninh vùng dân tộc,... không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất 

ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự; các lực lượng chức năng tăng cường 

phối hợp thực hiện các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, đạt được kết quả tốt, góp 

phần đảm bảo duy trì sự ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương 17. 

                                           
15 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nổ trên địa 

bàn huyện; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021; Kế hoạch thực hiện phong trào "toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" 

năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháp nổ trên địa bàn huyện;  

16 Ban hành Chỉ thị tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức tập huấn 

VBQPPL trong lĩnh vực PCCC&CNCH; chỉ đạo rà soát, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng và triển khai 

đảm bảo an toàn PCCC; Kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình "Hộ gia đình an toàn PCCC" tại thị trấn Thanh 

Nhật; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát PCCC, 20 năm ngày toàn dân 

PCCC 

17  Kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2021: Phạm pháp hình sự: Điều tra, khám phá án, làm rõ 16/18 

vụ, 29 đối tượng (khởi tố 11 vụ, 24 bị can); 49 vụ, 104 đối tượng vi phạm pháp luật khác (xử phạt vi phạm hành 

chính, tổng số tiền phạt 169,050 triệu đồng). Tội phạm và tệ nạn ma túy: 47 vụ, 68 đối tượng về hành vi tàng trữ, 

mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (bắt 33 vụ, 49 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 14 vụ, 19 đối tượng, 

tổng số tiền xử phạt 8,5 triệu đồng, cảnh cáo 14 đối tượng); kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 31 vụ, 46 bị can; đang 

điều tra 01 vụ, 01 bị can. Tội phạm trong lĩnh vực kinh tế: phát hiện 13 vụ, 15 đối tượng về hành vi vận chuyển 

hàng cấm (pháo), kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tội phạm và vi phạm pháp luật về lĩnh vực 

môi trường: 12 vụ, 14 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 76 triệu đồng. Phát hiện và xử lý 625 trường hợp vi 

phạm luật giao thông đường bộ (547 xe mô tô, 78 ô tô); tổng số tiền thu nộp vào NSNN 577,170 triệu đồng, tạm 

giữ 192 phươngtiện (184 xe mô tô, 08 xe ô tô); tước 34 GPLX; xảy ra 02 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 01 

người, 01 người bị thương (bằng số vụ và giảm 01 người chết so với cùng kỳ năm 2020). 
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c) Công tác ngoại vụ - biên giới 

- Chỉ đạo tổ chức Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 

của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ 

chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2020 tại 

cấp huyện, cấp xã (hình thức tuyên truyền văn bản). 

 - UBND huyện gửi 17 công hàm và nhận 19 Thư trao đổi, thư mời của hai 

huyện Đại Tân và Long Châu (Trung Quốc) về hợp tác đối ngoại và phối hợp giải 

quyết các sự việc trên biên giới. Huyện không thực hiện đoàn ra, đoàn vào do ảnh 

hưởng của dịch COVID-19; các hoạt động gặp gỡ, hội đàm với huyện Long Châu 

(Trung Quốc) được tổ chức trên biên giới và tuân thủ nghiêm quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

(2021 – 2025). Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngay từ 

đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành, tập trung triển khai quyết liệt thực 

hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an quốc 

phòng, an ninh trong điều kiện "Thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19" bằng các chương trình, kế hoạch, phương án cụ thể; đồng thời 

cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, các cấp, sự chung tay góp sức của các 

Doanh nghiệp, Hợp tác xã, sự đồng thuận của nhân dân cho nên việc thực thiện 

“mục tiêu kép” trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: đến 

thời điểm hiện tại đã có nhiều chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội thực 

hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó: đàn gia súc, gia cầm 

đều vượt KH; tổng thu ngân sách nhà nước sớm hoàn thành vượt chỉ tiêu giao; 

công tác lập quy hoạch, đầu tư xây dựng được chú trọng quan tâm, giải quyết 

vướng mắc giải phóng mặt bằng có nhiều cố gắng; lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp 

tục tiến bộ, chính sách dân tộc, xã hội được triển khai đầy đủ đến nhân dân, hỗ trợ 

xóa nhà tạm nhà dột nát đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đường biên mốc giới được giữ vững. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021 – 2026 diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp và công tác tổ chức bộ máy được 

kiện toàn củng cố ngay sau cuộc bầu cử. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

đạt kết quả tốt trong bối cảnh nguồn lực, cơ sở vật chất nhiều khó khăn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 

còn một số hạn chế, khó khăn: diện tích gieo trồng môt số cây không bảo đảm, kết 

quả tiêm phòng cho đàn vật nuôi thấp; thực hiện di dời chuồng trại ra khỏi gầm 

sàn nhà ở, giải ngân vốn đầu tư tiến độ chậm; khai thác nguồn thu ngân sách trên 

địa bàn tự cân đối khó khăn; quản lý hành lang giao thông, cấp phép xây dựng 

còn bất cập; giải phóng mặt bằng dự án tại trung tâm huyện còn vướng mắc; xây 

dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, trường học đạt chuẩn quốc gia phụ thuộc 
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chủ yếu vào nguồn vốn đầu tư; tội phạm ma tuý, trộm cắp, vận chuyển hàng cấm 

tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; dịch bệnh COVID-19 kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động 

kinh tế - xã hội của huyện và việc làm, thu nhập của người dân. 

- Nguyên nhân của hạn chế là do: là năm đầu giai đoạn nên nguồn lực đầu 

tư cấp trên phân bổ hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư cho phát triển kinh tế - xã 

hội là rất lớn; thời tiết, thiên tai, dịch bệnh trong năm diễn biến phức tạp, khó 

lường; một bộ phận người dân còn ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước chưa 

ý chí tự vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, chấp hành quy định của Nhà 

nước về giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà cửa, xả thải chưa tốt, chưa nghiêm; 

việc tham mưu đề xuất của một số phòng, ban, địa phương với Lãnh đạo UBND 

huyện trong giải quyết công việc có việc chưa chủ động, chưa quyết tâm, quyết 

liệt, kịp thời; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, chưa 

đồng bộ. 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2022 

 

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 

1. Chỉ tiêu về kinh tế: 

(1) Thu nhập bình quân đầu người: 26 triệu đồng. 

(2) Tổng sản lượng lương thực có hạt: theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao.  

(3) Giá trị sản phẩm trồng trọt/01 ha diện tích đất canh tác: 37 triệu đồng. 

(4) Thu ngân sách trên địa bàn: 19.450 triệu đồng. 

(5) Thành lập mới HTX: 01 HTX. 

(6) Giá trị sản xuất công nghiệp: 20 tỷ đồng. 

(7) Bê tông hóa đường liên xóm, ngõ xóm, đường nội đồng: 10 km. 

2. Chỉ tiêu văn hóa – xã hội: 

(8) Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 4 - 5%/năm. 

(9) Duy trì, nâng cao chất lượng PC giáo dục và xóa mù chữ 13/13 xã, thị trấn. 

(10) Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia: 01 trường. 

(11) Duy trì 13/13 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

(12) Duy trì và củng cố các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được; Phấn đấu mỗi 

xã tăng từ 1 – 2 tiêu chí nông thôn mới (xã Lý Quốc, Cô Ngân tăng 02 tiêu chí).  

(13) Phấn đấu có 84,5% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 58% làng, 

tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 93% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. 

(14) Thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát: 270 nhà. 
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3. Chỉ tiêu môi trường: 

(15) Duy trì độ che phủ rừng: 60,91%. 

(16) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh: 98%. 

(17) Số hộ chăn nuôi đưa chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở: 420 hộ. 

 II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2022 

1. Phòng, chống dịch COVID-19 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy 

định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

Thực hiện nghiêm quy định 5K, quét mã QR khi ra/vào trụ sở làm việc, các địa 

điểm công cộng, sự kiện đông người,...; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập 

cảnh trên biên giới. Duy trì hoạt động thường xuyên của các tổ COVID cộng đồng 

và tăng cường kiểm tra, rà soát công dân trở về từ các nơi đang có dịch trở về địa 

phương, làm tốt công tác khi báo y tế; hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho 100% dân số thuộc diện tiêm trên địa bàn. Huy động và ưu tiên 

nguồn lực cho cải tạo, nâng cấp các khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 

của huyện; phối hợp với ngành y tế của tỉnh nâng cao năng lực hệ thống y tế, đẩy 

mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong quản lý phòng chống dịch COVID-19. 

2. Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội 

 2.1. Nông, lâm nghiệp và PTNT 

- Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các vụ sản xuất trong năm; 

tiếp tục triển khai thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng 

hàng hóa. Thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là 

dịch Tả lợn Châu phi, viêm da nổi cục trên trâu, bò; phòng, chống đói rét cho đàn 

vật nuôi. Chỉ đạo thực hiện công tác di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn 

nhà ở. Bảo đảm tốt các phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và 

phòng chống cháy rừng, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết đến sản 

xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. 

- Tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP đã có thương hiệu và xây dựng 

các sản phẩm mới. Nhân rộng các mô hình sản xuất đang triển khai hiệu quả và 

tập trung triển khai có kết quả Chương trình sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp 

và Chương trình phát triển nông nghiệp thông minh giai đoạn 2021 – 2025. Thực 

hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới; trong đó tập trung thực hiện tiêu 

chí xây dựng xóm đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng xã Lý Quốc, xã Cô Ngân 

theo lộ trình giai đoạn 2021 – 2025 đã đề ra. 

- Triển khai công tác trồng rừng theo chỉ tiêu kế hoạch giao; khuyến khích 

tổ chức, cá nhân thuê rừng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế lâm nghiệp. 

Làm tốt công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng; ngăn chặn có hiệu quả và xử lý 

nghiêm việc khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép lâm sản. 

2.2. Công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông, tài nguyên môi trường 
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- Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về môi trường hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã; triển khai kịp thời các chính sách ưu đãi 

về vốn, thuế... nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển.  

- Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2022 cho các đơn vị, 

địa phương quản lý, tổ chức thực hiện và cho thực hiện Chương trình phát triển 

thị trấn Thanh Nhật, phát triển du lịch và giao thông nông thôn. Làm tốt công tác 

quản lý, bảo đảm giao thông trên địa bàn; kịp thời duy tu, sửa chữa các tuyến 

đường bị hư hỏng, không gây ách tắc giao thông. Thực hiện nghiêm công tác cấp 

giấy phép xây dựng công trình, thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết 

kế - dự toán, kiểm tra, nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đảm 

bảo đúng quy trình; tổ chức giải ngân kịp thời, hạn chế thấp nhất để dồn vốn vào 

cuối năm. Tăng cường quản lý trật tự đô thị, xây dựng, hành lang an toàn giao 

thông và thường xuyên kiểm tra công tác quản lý sau cấp phép xây dựng 

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy định. Triển khai 

kịp thời công tác giải phòng mặt bằng các dự án để bàn giao thi công. Thường 

xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải tại trung tâm thị trấn 

Thanh Nhật và chợ Bằng Ca. Giải quyết kịp thời, đúng thời gian đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân liên quan lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường. 

2.3. Tài chính, thuế, thương mại, dịch vụ 

- Đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện; rà soát, 

tận thu các nguồn thu, sắc thuế trên địa bàn phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế 

hoạch giao. Quản lý tốt công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng chế độ quy 

định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên kịp thời theo tinh thần thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

- Đảm bảo lưu thông hàng hóa phục vụ nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh 

COVID-19; khuyến khích phát triển đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, mở rộng 

mạng lưới dịch vụ ở các khu vực nông thôn, khu vực biên giới. Tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp đầu tư vào cửa khẩu, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. 

2.4. Văn hóa – xã hội  

- Tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022; bảo 

đảm tốt các điều kiện phục vụ cho năm học tiếp theo. Duy trì, nâng cao phổ cập 

giáo dục và xóa mù chữ 13/13 xã, thị trấn. Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý 

giáo dục, nâng cao chất lượng quản lý điều hành đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tiếp 

tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học; đẩy mạnh công tác xã 

hội hóa giáo dục, huy động sự đóng góp của nhân nhân cho giáo dục. Phấn đấu 

xây dựng 01 trường học đạt chuẩn Quốc gia trong năm. 

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn 

hóa, cơ quan đơn vị văn hóa. Tăng cường quản lý và quảng bá các di tích, danh 

thắng trên địa bàn; huy động nguồn lực cho triển khai chương trình phát triển du 

lịch. Kiểm tra việc kinh doanh dịch vụ văn hóa, các loại hình quảng cáo. Tổ chức 

thông tin tuyên truyền, các hoạt động thể dục - thể thao trên địa bàn toàn huyện. 
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- Truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho 

nhân dân; thường xuyên rèn luyện nâng cao “y đức”, chuyên môn nghiệp vụ của 

đội ngũ y, bác sỹ; chú trọng thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và 

các bệnh truyền nhiễm. Triển khai thực hiện các chương trình MTQG về y tế, công 

tác DS-KHHGĐ, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống, dịch bệnh.  

- Tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả việc hỗ trợ doanh nghiệp, người lao 

động khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; tuyên truyền và thực hiện 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính 

sách đến các đối tượng; tiếp tục hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát cho hộ nghèo và 

gia đình chính sách; các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của 

phụ nữ, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã 

hội; thực hiện đầy đủ chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo. Triển khai thực hiên 

các chương trình, dự án về giảm nghèo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm 

nghèo năm 2022. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả 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; các quy định, chính sách đặc thù đối với vùng dân tộc và vùng miền núi, 

vùng đặc biệt khó khăn.  

2.5. Nội vụ, thanh tra, tư pháp 

 - Thực hiện hiệu quả công tác tổ chức bộ máy và quản lý biên chế; tiếp tục 

thực hiện tinh giản biên chế; kiện toàn cán bộ, lãnh đạo một số phòng, ban, cơ 

quan của huyện. Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường kỷ 

luật kỷ cương hành chính. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi 

đua – khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ, thanh niên, tổ chức Hội, dân vận 

chính quyền, dân chủ cơ sở, công tác đào tạo, bồi dưỡng; đảm bảo chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.  

- Tổ chức các cuộc thanh tra đối với ngành, đơn vị, địa phương. Duy trì 
thực hiện lịch tiếp công dân. Quan tâm giải quyết kịp thời, đúng luật đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức gửi đến (nếu có). 

- Tổ chức triển khai tuyên truyền văn bản pháp luật tại các cấp. Triển khai 
công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành 
chính; trợ giúp pháp lý. Thực hiện công tác hộ tịch, công chứng, chứng thực, thi 
hành án dân sự, hòa giải cơ sở theo quy định. 

2.6. Quốc phòng, an ninh, ngoại vụ 

  - Thường xuyên duy trì chế độ trực chỉ huy, trực ban trực chiến, sẵn sàng 
chiến đấu; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, kịp thời xử lý các 
tình huống nếu có xảy ra. Xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với 
thế trận an ninh nhân dân. Tổ chức huấn luyện các đối tượng; giáo dục quốc 
phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Hoàn 
thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2022; triển khai công tác tuyển quân năm 2023. 
Chuẩn bị tốt các điều kiện cho thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2022. 

- Tăng cường nắm tình hình an ninh khu vực biên giới, an ninh chính trị nội 
bộ, an ninh nông thôn; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tổ 
chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm; tập trung thực hiện chuyển hoá địa bàn 
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trọng điểm, phức tạp về TTATXH tại cơ sở; tăng cường tuần tra kiểm soát và xử 
lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn các sự kiện 
trọng đại của đất nước, địa phương. 

- Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với hai huyện Đại Tân và Long 

Châu – Trung Quốc; tiếp tục triển khai các văn kiện về quản lý biên giới, cửa 

khẩu biên giới; phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên biên giới. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện 

năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở KH&ĐT (B/c); 

- TT. Huyện uỷ (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- TT UB.MTTQ huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TH.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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