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Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU THÁNG 10 

 I. LĨNH VỰC KINH TẾ: 

 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Trồng trọt: Chỉ đạo tổ chức thăm đồng, gặt điểm, xác định năng suất, sản 

lượng các cây trồng vụ mùa; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2021 ước đạt 

6.473,2 tấn, đạt 94,6% kế hoạch và bằng 102,5% so với cùng kỳ năm 20201. Triển 

khai các nội dung chuẩn bị thu mua xuất bán mía niên vụ 2021, xây dựng kế 

hoạch trồng và mở rộng diện tích mía năm 2021.  

- Chăn nuôi - thú y: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp 

phòng chống đói rét cho gia súc; đôn đốc triển khai công tác tiêm phòng vacxin 

định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm, tiêu độc khử trùng môi trường đợt II năm 2021. 

Tính đến thời điểm hiện tại: dịch Tả lợn Châu phi đã xảy ra tại 241 hộ chăn nuôi 

của 45 xóm, 956 con lợn với trọng lượng 50.489 kg bị tiêu hủy; bệnh viêm da nổi 

cục trâu bò đã xảy ra tại 12/13 xã, thị trấn (trừ xã Lý Quốc), đối với 99 hộ chăn 

nuôi của 38 xóm; tổng số con mắc bệnh 231 con, trong đó chết/ tiêu hủy 16 con, 

khỏi triệu chứng là 199 con (đến nay dịch đã được khống chế). Việc thực hiện di 

dời chuồng tại chăn nuôi ra khỏi gầm sàn nhà ở đến nay đã di dời được 191/416 

chuồng, đạt 45,9% kế hoạch. 

Tổng đàn gia súc, gia cầm thời điểm 1/10: Tổng đàn trâu 7.385/7.220 con 

bằng 102,29% KH; tổng đàn bò 5.234/5.200 con bằng 100,65% KH; tổng đàn lợn 

16.402/15.070 con bằng 108,84% KH; tổng đàn gia cầm 130.460/130.000 bằng 

100,35% KH. 

                                            
1 Diện tích và ước sản lượng một số loại cây trồng: 

+ Cây Lúa mùa: Diện tích gieo trồng 1.416,9/1.527,0 ha, đạt 92,8 % KH và  bằng 95,4% so với cùng kỳ năm 

2020; sản lượng ước  đạt 5.724,3 tấn, đạt 92.4% KH và bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2020.  

+ Cây Ngô thu: Diện tích gieo trồng 180,0/155 ha, đạt 116,1 % KH và bằng 156,9 % so với cùng kỳ năm 2020; 

sản lượng 748,9 tấn, đạt 116,1 % KH và bằng 206,9 % so với cùng kỳ năm 2020.  

+ Cây Đỗ tương: Diện tích gieo trồng 394,2/387,4 ha, đạt 101,8% KH và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2020; 

sản lượng 315,4 tấn, đạt 101,7% KH và bằng 104,1% so với cùng kỳ năm 2020.  

+ Cây Lạc: Diện tích gieo trồng 71,9/89,2 ha, đạt 80,6% KH và bằng 132,5% so với cùng kỳ năm 2020;, sản 

lượng 86,3 tấn, đạt 80,1% KH và bằng 159,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

+ Cây Sắn: Diện tích gieo trồng 219,1/205 ha, đạt 106,9% KH và bằng 121,7% so với cùng kỳ năm 2020;, sản 

lượng 2.668,6 tấn, đạt 106,9% KH và bằng 122,9% so với cùng kỳ năm 2020.  

+ Cây Mía: Diện tích gieo trồng 230,8/300 ha, đạt 76,9% KH và bằng 93.5% so với cùng kỳ năm 2020; a, sản 

lượng 13.848 tấn, đạt 76,9% KH và bằng 104,6% so với cùng kỳ năm 2020. 
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- Tình hình thiên tai: Ngày 14/10/2021, tại xã Vinh Quý xảy ra gió lốc kèm 

theo mưa làm cây đổ vào nhà bị ảnh hưởng: diện tích mái bị ảnh hưởng trên 30% 

(khoảng 3.000 viên ngói, 01 cây hoành gãy, dui đỡ ngói bị gãy). Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo xã hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại. 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển nông nghiệp thông 

minh do huyện thực hiện. Triển khai rà soát nhu cầu thực hiện theo Nghị quyết 

48/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm 

nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, theo dõi tình hình phát triển cây 

trồng thuộc các dự án đang triển khai (Cam, Bưởi da xanh, củ Nghệ,  Lạc). Chỉ 

đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí thôn đạt 

chuẩn Nông thôn mới năm 2021. 

 2. Tài chính – Thuế, thương mại, dịch vụ. 

Đến ngày 31/10/2021, thu ngân sách trên địa bàn được 20,504 tỷ đồng, đạt 

103,63% KH tỉnh giao, đạt 102,52% KH HĐND huyện giao. Trong đó thu do Chi 

cục Thuế thực hiện được 13,866 tỷ đồng, đạt 74,6% KH tỉnh giao, đạt 73,75% KH 

HĐND huyện giao; thu cân đối ngân sách trên địa bàn được 13,341 tỷ đồng, đạt 

79,34% KH, Chi ngân sách địa phương được 214,305 tỷ đồng, đạt 64,36% KH; 

trong đó, chi thường xuyên là 202,878 tỷ đồng, đạt 69,45% KH; chi đầu tư phát 

triển là 11,427 tỷ đồng, đạt 27,96% KH. 

Thương mại, dịch vụ: Tình hình hàng hóa, giá cả thị trường trên địa bàn 

bình ổn, đáp ứng nhu cầu các mặt hàng thiết yếu cho người dân; công tác kiểm 

soát thị trường được triển khai thường xuyên; tổ chức tốt công tác quản lý việc 

xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn, các cơ quan chức năng chưa phát hiện vụ 

buôn lậu lớn nào xảy ra trên địa bàn. 

 3. Đầu tư xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường. 

- Chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đang triển khai; 

tiếp tục nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 04 công trình2; giải ngân vốn đầu tư 

công đến ngày 31/10/2021 được 11,207 tỷ đồng, đạt 27,57% KH. 

- Chỉ đạo tuyên truyền, kiểm tra, xử lý hành vi phơi nông sản trong phạm vi 

vỉa hè, lòng đường bộ đang khai thác. Cấp 02 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 

và hướng dẫn bổ sung Hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 01 trường 

hợp tại thị trấn Thanh Nhật. Tiếp tục triển khai quy trình về việc cưỡng chế thi 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành lang an toàn đường bộ đối với 

ông Nông Văn Lập, xóm Bang Dưới, xã Lý Quốc. 

- Tài nguyên - môi trường: Giải quyết 02 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất 

cho công dân ở xã Thống Nhất và thị trấn Thanh Nhật. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát đất 

canh tác của người dân nằm trong phạm vi đường thông tầm nhìn biên giới; rà soát, 

lập danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn. Phối hợp kiểm tra thực 

                                            
2 Công trình Đường bê tông TL 207 – Quang Long, huyện Hạ Lang; Đường bê tông vào các xóm thị trấn Thanh Nhật; Hệ 

thống xử lý thoát nước thải thị trấn Thanh Nhật; Công trình quy tập mộ thị trấn Thanh Nhật. 
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địa khu vực đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

trong diện tích dự án Cải tạo, mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Hạ Lang tại 

thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang. Hoàn thành trả lời đơn của bà Nông Thị Thúy 

và ông Phùng Văn Đạo, xóm Nà Đắng – Tính, xã Thống Nhất liên quan đến việc 

thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng cơ sở làm 

việc Công an huyện thuộc Công an tỉnh Cao Bằng; đơn kiến nghị của ông Nông Lý 

Coóng, xóm Răng Xe, xã An Lạc liên quan lĩnh vực đất đai. 

 II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

 1. Giáo dục - đào tạo 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; chuẩn bị 

các hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các xã, 

thị trấn; kiểm tra, rà soát các tiêu chí xây dựng trường Mầm non Cô Ngân đạt 

chuẩn quốc gia năm 2021, duy trì kết quả đạt chuẩn đối với trường Mầm non 

Thanh Nhật. Kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã An 

Lạc, Thống Nhất, Thị Hoa, Minh Long; thành lập Hội đồng các trường Mầm non 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Hạ Lang. 

 2. Công tác Y tế 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19. Duy trì tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua 

địa bàn huyện, cụ thể: từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/10/2021 huyện Hạ Lang 

tiếp nhận 2.842 công dân Việt Nam lao động từ Trung Quốc trở về qua địa bàn (từ 

ngày 03/02/2020 đến 31/10/2021 là 9.976 công dân); số công dân từ vùng dịch 

trong nước trở về thực hiện cách ly tập trung tại huyện là 113 người. Thực hiện 

tiêm vắc xin COVID-19 được 22.857 liều cho 3.827 người tiêm mũi 1 và tiêm đủ 

2 mũi là 9.515 người (Trung tâm Y tế huyện tiêm 17.850 liều; cơ sở tiêm chủng 

lưu động Bệnh viện đa khoa tỉnh tiêm 5.007 liều (3.015 liều mũi 1, 1.992 liều mũi 

2). Đến nay huyện Hạ Lang chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào mắc 

COVID-19; các trường hợp đang thực hiện cách ly đều chưa có biểu hiện viêm 

đường hô hấp, sức khỏe ổn định. 

 - Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng 

chống dịch bệnh tại các tuyến y tế được duy trì thực hiện. Tổ chức kiểm tra liên 

ngành hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện đối với 6 cơ sở đều chấp 

hành tốt các quy định liên quan. Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, 

vận động thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ đến các cặp vợ chồng, thu thập 

thông tin về biến động dân số. Trong tháng, có 25 trẻ được sinh ra (13 trẻ nam, 12 

trẻ nữ, 04 trẻ là con thứ 3 trở lên). 

 3. Văn hoá - thông tin, 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 
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khu dân cư”; triển khai tổ chức bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn 

hóa” năm 2021; chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

và lễ hội. Tham dự giải cầu lông toàn tỉnh năm 2021; tiếp tục triển khai các nội 

dung thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn huyện năm 2021. 

- Công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa 

phương; 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 duy trì thực hiện thường xuyên3. Ban hành Kế hoạch truyền thông về 

phòng, chống thiên tai đến năm 2030, Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo 

đảm an toàn thông tin mạng năm 2022.  

 4. Lao động - Thương binh xã hội, Bảo hiểm xã hội 

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giảm nghèo năm 2021; chỉ đạo UBND 

các xã, thị trấn thực hiện điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; ban hành Kế 

hoạch năm 2022 và thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025; phê duyệt danh sách 1.867 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, hộ 

dân tộc thiểu số sống trong vùng chưa có điện lưới được hỗ trợ tiền điện Quý IV 

năm 2021 với tổng kinh phí hỗ trợ là 310.295.400 đồng; theo dõi, chỉ đạo thực 

hiện Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát (đến thời điểm báo cáo có 14 nhà lắp 

ghép, 20 nhà xây mới, 22 nhà sửa chữa đã hoàn thành; 147 nhà xây mới, 110 nhà 

sửa chữa đang làm; dự kiến hoàn thành 491 nhà trong năm 2021). 

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. 

Chỉ đạo rà soát, lập danh sách phát hành thẻ BHYT năm 2022 cho các đối 

tượng; phê duyệt tăng 5 đối tượng, điều chỉnh giảm 4 đối tượng bảo trợ xã hội, 

giảm 267 và tăng 433 đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, đối tượng dân tộc thiểu 

số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh 

sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tham gia bảo hiểm y 

tế do ngân sách nhà nước đóng; duyệt số liệu trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo 

hiểm y tế Quý III năm 2021 tại các xã, thị trấn. 

5. Công tác Dân tộc 

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với 

đồng bào dân tộc trên địa bàn, chính sách đặc thù theo NQ30a và Chương trình 

135; triển khai nguồn vốn cho vay năm 2021 đối với hộ nghèo là đồng bào dân 

                                            
3 Trong tháng 10 thu phát truyền hình Đài truyền hình Việt Nam được 620h, Đài truyền hình Cao Bằng 31 lượt; Thu phát 

truyền thanh Đài tiếng nói Việt Nam 257h; xây dựng tin bài phản ánh các sự kiện chính trị của huyện được 26 tin truyền 

hình, 05 tin truyền thanh, đăng Cổng thông tin điện tử huyện 21 tin..  
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tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho 

Người uy tín 9 tháng đầu năm 2021. 

 III. NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP, NGOẠI VỤ 

1. Công tác Nội vụ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính 

- Thực hiện thường xuyên việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; chọn, cử cán bộ, công chức cấp huyện, 

cấp xã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ4.  

- Tổ chức làm việc Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành 

chính của UBND huyện. Rà soát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

năm 2021; ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025, Kế 

hoạch nâng cao chất lượng công tác CCHC năm 2021. Đăng ký nội dung tham dự 

Cuộc thi “sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính” tỉnh Cao Bằng năm 2021.  

- Hướng dẫn đăng ký giao ước thi đua đối với đơn vị sự nghiệp Giáo dục 

năm học 2021 – 2022; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu 

nước và giới thiệu gương điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua đặc 

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

thắng dịch COVID-19". Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 

công tác Hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2016 – 2021; công tác Hội và phong trào 

Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 – 2021; trong diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã Cô 

Ngân, Thị Hoa và Phòng chống cháy rừng xã thống Nhất năm 2021. 

 2. Công tác Thanh tra 

- Tiếp nhận 04 đơn về việc giải quyết chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và 

đất đai. UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn xem xét giải quyết hoàn 

thành 02 đơn, đang giải quyết 02 đơn (đơn của ông La Văn Nguyên về việc đề 

nghị sau khi xây dựng Khu quy tập mộ làm đường đi vào đất canh tác (BQL dự 

án đầu tư và xây dựng chủ trì); đơn bà Nông Thị Sần về tranh chấp đất đai 

(phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì) 

- Tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí thuỷ lợi phí tại 

UBND xã Lý Quốc và thị trấn Thanh Nhật từ năm 2017 đến năm 2020. Chỉ đạo, 

đôn đốc công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021 và kê khai bổ 

sung theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh. Chỉ đạo báo cáo tổng kết Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 – 2021; báo cáo kết 

quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị năm 2021; báo cáo công tác 

PCTN Quý IV và năm 2021. 

 3. Công tác Tư pháp 

                                            
4 Trong tháng 10, QĐ nâng bậc lương thường xuyên cho  33 viên chức sự nghiệp, 16 cán bộ, công chức 

cấp xã; QĐ nâng phụ cấp thâm niên, vượt khung cho 01 công chức, 05 viên chức; QĐ nghỉ hưu hưởng chế độ 

BHXH 01 công chức; biệt phái 01 viên chức; cử 05 công chức cấp xã tham gia bồi dưỡng ngạch Chuyên viên; 71 

công chức, viên chức, cán bộ công chức cấp xã tham gia học lớp TCLLCT hệ không tập trung. 
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Tiếp tục triển khai thực hiện công tác hành chính tư pháp, chứng thực các 

văn bằng - giấy tờ ở tuyến huyện và xã5. Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản 

pháp luật quý III năm 2021 cấp huyện; ban hành Kế hoạch triển khai văn bản 

pháp luật quý IV/2021, Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản QPPL trên địa bàn huyện năm 2021. Hướng dẫn 

xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu 

khai sinh vào phần mềm đăng ký khai sinh điện tử. Điều tra khảo sát trong lĩnh 

vực trọng tâm công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021. 

 4. Công tác Ngoại vụ, biên giới. 

Tiếp tục tổ chức giám sát công trình xây dựng hàng rào trên biên giới do 

phía Trung Quốc thực hiện và thường xuyên trao đổi thông tin để xử lý kịp thời 

các sự vụ xảy ra trong quá trình thi công. Tiếp nhận công hàm của Chính phủ 

nhân dân huyện Đại Tân và triển khai trình tự xử lý việc phía Trung Quốc phát 

hiện thi thể công dân Việt Nam trên sông biên giới Quây Sơn; gửi Công hàm trao 

đổi triển khai công tác thu mua, xuất nhập khẩu mía nguyên liệu năm 2021 với 

huyện Long Châu (TQ). 

IV. QUỐC PHÒNG, AN NINH 

 1. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương 

- Công tác quân sự, trực sẵn sàng chiến đấu và nắm tình hình được duy trì 

nghiêm theo chế độ quy định; thực hiện tốt quy chế phối hợp 3 lực lượng theo 

Nghị định số 03/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Ban hành kế hoạch thực hiện công tác tuyển quân; Kế hoạch tổ chức khám 

sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và giao chỉ tiêu gọi công dân khám sức khỏe 

tuyển quân năm 2022. Tổ chức diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã Cô Ngân, Thị Hoa 

và Phòng chống cháy rừng xã Thống Nhất theo đúng kế hoạch đề ra. 

 2. An ninh trật tự 

- Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội và phát động tập trung phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc xã Thống Nhất năm 2021. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung sơ kết 

05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2021 quy định về công 

tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; báo cáo kết quả công 

tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người 10 tháng đầu năm 

2021; báo cáo tổng kết tình hình, công tác nhân quyền năm 2021, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2022. 

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Kết quả đấu tranh 

phòng chống tội phạm  qua 10 tháng đầu năm như sau: Điều tra, khám phá án, 

làm rõ 64 vụ, 132 đối tượng (khởi tố 16 vụ, 29 bị can; xử phạt hành chính 48 vụ, 

103  đối tượng. Tội phạm ma túy: 47 vụ, 67 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua 

                                            
5 Trong tháng 10, đăng ký khai sinh 37 trường hợp, khai tử 22 trường hợp, kết hôn 17 cặp vợ chồng; chứng thực 

cấp huyện 84 việc, cấp xã 5.224 việc. 
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bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Tội phạm trong lĩnh vực kinh tế: bắt giữ, xử lý 

12 vụ, 13 đối tượng về hành vi tàng trữ, 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: 09 vụ, 10 đối tượng, 01 cơ sở về hành vi vi phạm quy định về 

bảo vệ rừng, san gạt mặt bằng làm biến dạng thửa đất và sử dụng xung kích điện 

để đánh bắt cá.  Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông: Lực lượng CSGT 

tuần tra kiểm soát 646 ca/2.372 lượt CBCS tham gia, phát hiện và xử lý 601 

trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ (525 xe mô tô, 67 ô tô, 03 phương 

tiện khác); tổng số tiền thu nộp vào NSNN 556,200 triệu đồng; 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). 

ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong tháng 10, các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục 

được quan tâm chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện; trong đó thu ngân sách đã 

hoàn thành vượt chỉ tiêu giao; phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi, 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 được chú trọng thực hiện; các dự án trọng tâm 

(dự án chợ trung tâm, dự án Kè chống sạt lở bờ suối và khắc phục, sửa chữa hệ 

thống thủy lợi thị trấn Thanh Nhật) được tập trung triển khai thực hiện; văn hóa 

xã hội, giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội tiếp tục đạt kết quả, đặc biệt là 

chăm lo cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; quốc phòng, an ninh 

được củng cố; an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững. 

 Tuy nhiên, việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ còn gặp nhiều khó 

khăn, tồn tại vướng mắc, đó là: Dịch Tả lợn Châu phi, bệnh Viêm da nổi cục trên 

trâu bò chưa được khống chế triệt để; triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng 

Nông thôn mới, công tác di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà, công tác 

giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng Dự án trọng điểm còn nhiều 

vướng mắc; công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua địa bàn huyện còn 

nhiều; hoạt động của các loại tội phạm như may túy, trộm cắp,... vẫn còn diễn 

biến phức tạp,... 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2021 

1. Tiếp tục chỉ đạo việc thu hoạch các cây trồng vụ mùa và xây dựng kế 

hoạch cho trồng vụ Đông và vụ Đông xuân 2021-2022; chỉ đạo công tác xuất bán 

vụ mía năm 2021 và trồng mới vụ năm 2022. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu 

tiêm phòng cho đàn vật nuôi công tác phòng chống đói rét; tập trung triển khai các 

biện pháp kiểm soát, dập dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò; dịch tả lợn Châu Phi; 

đôn đốc thực hiện chỉ tiêu di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm sàn nhà ở; đẩy 

mạnh thực hiện các nội dung về Xây dựng nông thôn mới; thực hiện hoàn thành 

chỉ tiêu trồng rừng thay thế được giao. 

2. Bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trình 

Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến để làm căn cứ trình kỳ họp HĐND 
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huyện thường kỳ cuối năm 2021. Tiếp tục điều hành thu, chi ngân sách; tổ chức 

thu đúng, thu đủ, tận thu các nguồn thuế phát sinh để bổ sung cho ngân sách; tổ 

chức quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.  

 3. Đôn đốc chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, 

khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các công trình khởi công mới năm 2021 để 

tổ chức thi công và giải ngân vốn. Tiếp tục giải quyết hồ sơ cấp chứng nhận 

quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất theo quy định; đẩy nhanh tiến độ phóng mặt bằng các công trình, dự án, 

nhất là giải quyết vướng mắc đối với dự án Phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở khu 

Chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật và Dự án Phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở khu 

dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Nhật (xóm Nà Ến 2). 

4. Hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra, công nhận, công nhận lại kết quả 

đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021; tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021). Tiếp tục thực 

hiện chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, xã đạt tiêu chí Quốc gia về 

y tế xã trong năm 2021. Tập trung triển khai các nội dung trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; duy trì công tác khám chữa bệnh, 

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở hành 

nghề y – dược tư nhân và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. 

Tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021; đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các ngày kỷ niệm, 

ngày lễ lớn của đất nước. Điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021; tiếp tục 

thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; duy trì công tác chính sách người có 

công, bảo trợ xã hội, chăm sóc bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội,…; tiếp 

tục tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua địa bàn huyện 

đưa đi cách ly theo dõi y tế theo quy định về phòng, chống dịch bênh COVID-19. 

5. Tiếp tục triển khai rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp kiện toàn tổ 

chức bộ máy và bố trí biên chế phù hợp; sắp xếp, bố trí hoặc giải quyết chế độ đối 

với lực lượng Công an xã bán chuyên trách; kiểm tra và báo cáo việc thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính nhà nước, văn hóa công vụ tại các cơ quan chuyên môn 

và UBND các xã, thị trấn năm 2021; rà soát, đôn đốc hoàn thiện các tiêu chí còn 

yếu, thiếu trong thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021; triển khai thực hiện các 

Chỉ thị, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025. Đẩy mạnh phong 

trào thi đua – khen thưởng đảm bảo khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, 

xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. 

6. Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật quý IV; kiểm tra công 

tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện; báo cáo triển 

khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, 

chống tra tấn".  Duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp 

tục tổ chức cuộc thanh tra tại xã Lý Quốc và thị trấn Thanh Nhật theo kế hoạch. 
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7. Tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát phía Trung Quốc triển khai 

xây dựng hàng rào ngăn chặn trên biên giới, kịp thời xử lý các sự vụ pháp sinh; 

chuẩn bị và tổ chức Hội đàm với huyện Long Châu về thu mua xuất khẩu mía 

nguyên liệu năm 2021. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt 

công tác phối hợp 03 lực lượng theo Nghị định 03 của Chính phủ; triển khai công 

tác khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân 

năm 2022; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo công tác hậu cần trong khu cách ly phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tại huyện. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình an ninh biên giới, 

an ninh nội địa, tăng cường công tác trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh 

trật tự trên địa bàn; tổ chức tổng kết thực hiện Đề án chuyển hoá địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Minh Long. 

 Trên đây là dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội tháng 10, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021 

của Uỷ ban nhân dân huyện./. 

 
Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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