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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2021
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp
- Trồng trọt: Huyện đã ban hành kế hoạch sản xuất vụ xuân; chỉ đạo tập trung
gieo cấy đúng thời vụ, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật canh tác và tăng cường
tuyên truyền người dân gieo trồng đúng cơ cấu giống cây trồng được khuyến cáo.
+ Công tác sản xuất vụ xuân: Hiện đã cày ải đất ruộng được 150ha, phát dọn
soi bãi được 682 ha.
+ Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ huy phòng chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã ban hành Công điện số 09/CĐ-BCH ngày
30/12/2020 về chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, kịp thời chuyển các bản tin
dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh đến các xã để tuyên truyền tới nhân dân
chủ động ứng phó.
- Chăn nuôi: Đàn vật nuôi phát triển ổn định, trong tháng 01 không có dịch bệnh
xảy ra. Trong năm 2020, Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 12 xã, thị trấn, hiện nay đã công
bố hết dịch 12/12 xã, từ 01/01/2021 đến nay không có lợn bị chết do Dịch tả lợn Châu
Phi. Công tác phòng chống đói, rét cho gia súc được các hộ dân chủ động thực hiện, tuy
nhiên trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua, xã Xuân Dương có 06 con trâu, 02 con bò
chết do sức đề kháng yếu, thời tiết rét kéo dài.
- Công tác lâm nghiệp: Thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2021
cho các xã, thị trấn với tổng diện tích 500 ha (trồng rừng phân tán 100 ha, trồng
lại rừng sau khai thác 400 ha).
* Dự án kinh doanh nông hộ CSSP: Được phê duyệt 48 công trình, trong đó
32 công trình đấu thầu qua mạng (hiện đã giải ngân được 10.866/11.231 triệu
đồng, đạt 96,75%), 16 công trình Cộng đồng tự thực hiện (đã hoàn thành bàn giao
và đưa vào sử dụng 11 công trình, đang thi công 05 công trình).
Huyện có 35/59 tổ hợp tác đã được giải ngân với số vốn 2.269,8 triệu đồng,
24 Tổ hợp tác đang hoàn thiện hồ sơ để giải ngân. Quỹ APIF hỗ trợ cho Hợp tác xã
Tài Hoan và HTX nông nghiệp Tân Thành 3.335 triệu đồng, ký cam kết bao tiêu
vùng nguyên liệu tại các xã thực hiện dự án.
2. Xây dựng nông thôn mới
* Kết quả thực hiện các tiêu chí trong năm 2020 như sau:
- Tổng số tiêu chí đạt 183/304 tiêu chí/16 xã, bình quân tiêu chí mỗi xã đạt
11,44/19 tiêu chí/xã.
- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Ước đạt 01 xã (Kim Lư).
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- Đang thẩm định công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới 06 thôn/06 xã.
- Số tiêu chí NTM bình quân đạt được trên 01 xã: 01 tiêu chí (hiện đang đánh giá).
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn Nông thôn mới: 01/16 xã (6,25%).
* Trong năm 2021, huyện phấn đấu thực hiện xã Côn Minh, Cường Lợi đạt chuẩn
nông thôn mới. Hiện các xã đang xây dựng kế hoạch Nông thôn mới, dự kiến xong trong
tháng 02/2021, cấp huyện xong trước 15/3/2021. Hiện nay các xã đang tổng hợp nhu cầu vốn
thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
3. Thu chi ngân sách - Xây dựng cơ bản - Kinh doanh (số liệu đến
22/01/2021)
- Thu ngân sách trong tháng đạt 926,8/18.000 triệu đồng, chỉ đạo các đơn vị
thực hiện giao ngân sách năm 2021 theo đúng quy định. Chi ngân sách đạt
14.148/365.729 triệu đồng.
- Tiến độ giải ngân nguồn vốn XDCB năm 2020
+ Nguồn tỉnh quản lý: 14.081/14.679,62 triệu đồng, đạt 96%KH;
+ Nguồn huyện quản lý: 32.566,75/38.941,34 triệu đồng, đạt 83,63% KH;
+ Chương trình Mục tiêu quốc gia: 85.234,83/99.791,46 triệu đồng, đạt 85,4% KH.
- Công tác kiểm tra chống buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, gian lận thương
mại, hàng giả, hàng kém chất lượng được tăng cường; các mặt hàng cơ bản ổn định.
4. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, quản lý đô thị
- Công tác quản lý đất đai được thực hiện nghiêm túc, các đơn vị, cơ sở thực
hiện tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến
động, chuyển đổi mục đích, cấp giấy chứng nhận đúng quy định.
- Công tác quản lý khai thác khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng được tăng cường.
- Công tác bảo vệ rừng:
+ Hạt Kiểm lâm huyện tuần tra, kiểm tra, truy quét phát hiện 01 vụ việc vi
phạm Luật Lâm nghiệp (vận chuyển lâm sản trái pháp luật), lâm sản thu giữ 3,673
m3 gỗ tròn loại thông thường, vụ việc hiện nay đang được xác minh làm rõ để xử
lý theo quy định của pháp luật.
+ Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ tổ chức tuần tra, truy quét
tại các Lũng Lực, Lũng Hon; kết quả tiêu hủy 01 củ phát điện, 01 củ bơm tõm, 220
lít dầu, 50m dây điện và một số vật dụng khác. Phát hiện 01 vụ phá rừng trái pháp
luật (03 đối tượng) đã chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy
định; xử phạt vi phạm hành chính 10.000.000đ đối với 01 vụ vận chuyển lâm sản
trái pháp luật (01 đối tượng) tạm giữ 01 xe máy, tịch thu 01 khúc gỗ Nghiến tròn
dạng thớt khối lượng 0,007m3.
5. Văn hóa - Xã hội
Hoạt động văn hóa, thông tin được quản lý tốt. Các cơ sở đã chủ động xây
dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng,
mừng Xuân.
Công tác giáo dục được triển khai đúng kế hoạch. Tổ chức thành công Hội
Khỏe phù đổng cấp huyện và kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Xây dựng kế hoạch
trường chuẩn quốc gia năm 2021 và giai đoạn 2022-2025.
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Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm được
thực hiện tốt. Dự kiến thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, số lượng người trở về
huyện sẽ tăng, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương tăng cường lực lượng
triển khai nắm tình hình, phối hợp thực hiện rà soát, xác minh thông tin công dân từ các
địa phương trong và ngoài tỉnh trở về, đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh trái phép để
thực hiện theo dõi y tế, cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định; xử lý theo
pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập
cảnh trái phép, nhận lưu trú người nhập cảnh trái phép.
Chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công thực hiện
đúng quy định; thực hiện hỗ trợ cứu đói dịp Tết nguyên đán năm 2021 cho 257 hộ với
12.525 kg gạo; lập danh sách nhận quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán
2021 cho 428 đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng;
thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo năm 2020. Các chính sách dân tộc được thực hiện
theo quy định, giải ngân nguồn vốn Chương trình 135 năm 2020 đạt 71,55%; hiện nay
các xã đang hoàn thiện hồ sơ xác định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2025.
6. Công tác nội chính
Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định. Trong tháng 01 năm
2021, phạm pháp hình sự xảy ra 06 vụ, 05 đối tượng, cụ thể: Tàng trữ trái phép
chất ma túy 03 vụ, 03 đối tượng; Trộm cắp tài sản: 01 vụ, 01 bị can; Cố ý gây
thương tích: 01 vụ; Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản: 01 vụ,
chưa rõ đối tượng.
Tai, tệ nạn xã hội: Tai nạn rủi ro: 02 vụ, 02 người chết, 01 người bị thương.
Tệ nạn: Đánh bạc 02 vụ, 09 đối tượng. Tự tử: 01 vụ, 01 người chết, nguyên nhân
tự tử là do tiêu cực bản thân.
Xử lý vi phạm giao thông 95 trường hợp: Phạt tiền 93 trường hợp, nộp Kho
bạc Nhà nước 53.900.000 đồng; phạt cảnh cáo 02 trường hợp. Tạm giữ 18 xe ô tô,
mô tô, xe máy các loại; tước giấy phép lái xe 01 trường hợp.
Lực lượng quân sự duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tuần tra
canh gác, kịp thời xử trí không để bị động bất ngờ; lập danh sách trực dịp Đại hội
Đảng toàn quốc theo chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tập huấn
cán bộ các cấp.
Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, trong tháng
01/2021, tiếp 01 lượt công dân, tiếp nhận 02 đơn thư công dân, đã giao cơ quan
chuyên môn xem xét, tham mưu giải quyết 02 đơn.
Giao cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác
Cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện và Kế hoạch tuyên truyền công
tác Cải cách hành chính năm 2021. Tiếp tục rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện theo
quy định; giao biên chế, quản lý biên chế, số biên chế mặt/biên chế được giao cho
các cơ quan, đơn vị.
Thường xuyên thăm nắm tình hình và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước
về tôn giáo, nhất là dịp đầu năm mới 2021.
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2021
1. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc cơ sở tổ chức cày ải đất và gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021; đảm bảo cung ứng giống, vật tư nông nghiệp để phục vụ sản
xuất; phòng trừ sâu bệnh, dịch hại, chống rét cho cây trồng và đàn gia súc, gia
cầm; thực hiện tốt phương án phòng chống hạn. Xây dựng kế hoạch tiêm phòng
cho đàn vật nuôi đợt I năm 2021.
Xây dựng và triển khai kế hoạch trồng mới cây ăn quả trên địa bàn lồng ghép
với Tết trồng cây. Chỉ đạo cơ sở vận động người dân chuyển đổi diện tích gieo cấy
lúa xuân có nguy cơ hạn không có khả năng khắc phục chuyển sang gieo trồng cây
trồng khác.
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thiết kế, xử lý thực bì trồng rừng; thực hiện tốt các
biện pháp phòng chống cháy rừng.
2. Chỉ đạo rà soát nguồn thu và thu ngân sách ngay từ đầu năm. Quản lý chặt
chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước.
3. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và thanh quyết toán các
nguồn vốn đúng hạn định. Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư năm 2021.
4. Chỉ đạo quản lý tốt công tác văn hóa, thông tin trên địa bàn; tổ chức các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đảng, mừng Xuân. Tăng cường
công tác thông tin tuyên truyền đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu kiện toàn các chức danh
lãnh đạo quản lý ngành giáo dục đối với các đơn vị trường học còn thiếu lãnh đạo. Tập
trung đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2021 theo kế hoạch. Duy trì xã đạt
chuẩn quốc gia về y tế xã, tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm
năm 2021. Tổ chức cấp phát gạo cứu đói và thăm hỏi, tặng quà người có công với
cách mạng, đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.
5. Chỉ đạo chính quyền cơ sở tăng cường phối hợp với các lực lượng chức
năng tổ chức tuần tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép
trên địa bàn; đặc biệt là trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
6. Kịp thời triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo hướng dẫn của cấp trên.
Chỉ đạo các lực lượng tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật
tự, an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyển
quân, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 theo kế
hoạch giao./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, CV các khối.
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