
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /BC-UBND 

 
   Đức Thọ, ngày  23  tháng 9 năm 2021 

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; 

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 

 

Thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện khóa XXX, Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Ủy 

ban nhân dân huyện đã ban hành Chương trình kế hoạch thực hiện giao chỉ tiêu 

kế hoạch Nhà nước năm 2021 cho các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện, gắn 

với tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Trong 9 tháng đầu năm với nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh 

hưởng lớn đến phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa, xã hội, sản xuất kinh doanh, 

đời sống của người dân, doanh nghiệp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

sâu sát, kịp thời của tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự 

đồng thuận của nhân dân, nhìn chung kinh tế - xã hội của huyện chuyển biến tích cực. 

Nhiệm vụ vừa phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo điều kiện phòng chống dịch bệnh 

Covid 19 được tập trung chỉ đạo. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được 

chấn chỉnh, tăng cường. Cải cách hành chính gắn với kêu gọi thu hút đầu tư được chú 

trọng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được kết quả quan trọng; an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kết quả đạt được như sau: 

Trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện đã ban hành 14.111 văn bản các loại 

(Trong đó 2.560 văn bản thường, 11.551 quyết định) lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ trên địa bàn. Thực hiện đúng hạn 82 nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh, UBND 

tỉnh giao (đạt 91, 11%), quá hạn 8 nhiệm vụ (kèm theo biểu) 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19: 

Trước diến biến phức tạp dịch bệnh Covid-19 năm 2021, cấp ủy, chính quyền 

các cấp từ huyện đến cơ sở và toàn thể nhân dân đã chủ động vào cuộc một cách 

quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch như: Tập trung công tác tuyên 

truyền với nhiều hình thức phong phú đa dạng để người dân thấy được mức độ 

nguy hiểm, cách thức phòng tránh cũng như trách nhiệm cùng chung tay phòng 

chống dịch. 

Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo để đáp ứng từng cấp độ, từng giai đoạn 

diễn biến của dịch; Thành lập các khu cách li tập trung trong đó huyện 04 khu; các 
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xã, thị trấn 16 khu để đảm bảo xử lí kịp thời khi có tình huống dịch xẩy ra. Chỉ đạo 

kịp thời truy vết, xét nghiệm các đối tượng tiếp xúc với F0, F1, người về từ các 

vùng dịch theo Thông báo của Bộ Y tế, chỉ đạo các xã thị trấn thành lập 1.272 tổ 

Covid cộng đồng với 3.087 thành viên đã đi vào hoạt động phát huy hiệu quả; 

thành lập 1 tổ truy vết covid-19 cộng đồng cấp huyện và 16 tổ cấp xã; Các nhóm 

Zalo của hệ thống MTTQ từ huyện đến Ban Mặt trận thôn xóm, tổ dân phố, của hệ 

thống nhà thuốc và các điểm hành nghề Y dược trong toàn huyện để thường xuyên 

cập nhật thông tin về phòng chống Covid. Triển khai cụ thể phương án phòng 

chống dịch trong các khu công nghiệp trên địa bàn toàn huyện. Tăng cường kiểm 

tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở SXKD; khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, công ty… xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm;  

- Quyết định các phương án: Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung 9 tháng 

lũy kế: 666 công dân (trong đó huyện: 121, Xã: 545), cách ly tại nhà theo cv 195: 

472; cách ly tại nhà theo Chỉ thị 15: 1.224; theo dỏi sức khỏe tại nhà 9.691. 

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 18.860 công dân (trong đó cộng 

đồng: 12.793; từ vùng dịch về: 5.906; sốt ho khó thở: 161), Tets nhanh kháng 

nguyên: 7.297 công dân.  

- Tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19: Mũi 1: 15.015 liều; Mũi 2: 3.927 

liều cho các đối tượng theo quy định 

- Tình hình tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ và chi phòng chống dịch của địa 

phương: Tổng nhận hỗ trợ 5,02 tỷ đồng; nhân lực bổ sung, hỗ trợ, viện trợ phòng 

chống dịch trong và ngoài tỉnh 100 lượt; tổng số tiền chi cho công tác phòng 

dịch: 6,043 tỷ đồng (Có Biểu  kèm theo). 

Hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình và người dân là 73.889 lượt người chịu ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ 1,003 tỷ đồng. (Có Biểu  kèm 

theo) 

2. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị. 

Thành lập tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng xã Nông 

thôn mới nâng cao năm 2021; Tổ biên soạn Đề án, nghị quyết xây dựng huyện đạt 

chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ban hành chính sách khuyến khích phát 

triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; xây dựng NTM, khu dân cư mẫu 

năm 2021. Chỉ đạo cơ sở thực hiện mục tiêu kép vừa xây dựng NTM, vừa phòng 

chống dịch Covid – 19. Phối hợp với Văn phòng NTM tỉnh tập trung chỉ đạo, kiểm 

tra, rà soát tại các xã đạt chuẩn NTM năm 2017 trở về trước, xã sáp nhập, xã Nông 

thôn mới nâng cao; đoàn kiểm tra giám sát Tỉnh ủy, giám sát việc thực hiện các 

tiêu chí xã nông thôn mới, Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.  

Trong 9 tháng đầu năm có 20/20 thôn đạt chuẩn 10 tiêu chí đạt 100%; nghiệm 

thu đợt 1/2021 có 41/488 vườn mẫu đạt chuẩn đủ điều kiện hưởng chính sách theo 

NQ 123 của tỉnh. Lũy kế đến nay có 1.771 hộ triển khai xây dựng vườn mẫu, trong 

đó có 881 vườn mẫu đạt chuẩn. 
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Kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Năm 2021 

nhận được 32 ý tưởng đăng ký tham gia và có 19 ý tưởng được tỉnh chấp thuận tham 

gia Chương trình OCOP1. Chỉ đạo các xã Yên Hồ, Bùi La Nhân, Quang Vĩnh rà soát 

lại các nội dung theo dự án gạo hữu cơ trên ruộng rươi cáy đã được phê duyệt, tập 

trung hoàn thiện các nội dung và giải ngân theo đúng quy định. Điểm trưng bày giới 

thiệu và bán hàng OCOP cấp huyện tại xã Lâm Trung Thủy đã hoàn thành và đi 

vào hoạt động. Lũy kế đến nay trên toàn huyện đã có 11 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 

sao trở lên (trong đó có 1 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao). 

Tiến độ xây dựng Đề án huyện NTM nâng cao: Hoàn thiện dự thảo Đề án 

huyện NTM nâng cao trên cơ sở góp ý của các sở ngành cấp tỉnh trình xin ý kiến 

BCĐ NTM huyện về dự thảo lần 7. Phối hợp với văn phòng xây dựng NTM tỉnh; 

sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Tài nguyên - Môi trường rà soát, đề xuất cơ 

chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao đến năm 2025.  

Xây dựng Đô thị văn minh: Ban hành Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 

29/6/2021 Quy định xét chọn và công nhận tuyến tuyến đường văn minh đô thị 

trên địa bàn Thị trấn Đức Thọ; Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 về 

Quy định tạm thời bộ tiêu chí Tổ dân phố đạt chuẩn đô thị văn minh kiểu mẫu trên 

địa bàn Thị trấn Đức Thọ. Mở rộng đường, xây hàng rào, rải thảm, trồng cây xanh 

trên một số tuyến đường2. Cắm vạch mốc chống lấn chiếm lòng hói, trên địa bàn, 

Chỉnh trang, thay mới 1,5km đường điện thắp sáng. Hoàn thành xây dựng 03 nhà ở 

cho hộ chính sách, hộ nghèo, hộ có công và 05 nhà đang trong quá trình hoàn 

thiện, di dời 11 cột điện do mở rộng đường. Xây dựng 04 Mô hình (01 lớn; 01 vừa; 

02 nhỏ) trên các lĩnh vực. Hoàn thành tu sửa, nâng cấp hệ thống điện, sân, bổ sung 

các dụng cụ thể thao đơn giản của xóm 8, 9 cũ để làm khu vui chơi, giải trí cho 

người già và trẻ em TDP 6.  

3. Về lĩnh vực kinh tế 

3.1. Nông nghiệp - Lâm - Thủy sản: 

Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân và vụ Hè thu 2021 dành thắng lợi toàn diện: Tổng 

diện tích sản xuất đạt 15.491/15.572ha, đạt 97% KH và bằng 99,3% so với cùng 

kỳ, tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 69.431/65.100 tấn, đạt 107% KH và 

bằng 107% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng thóc đạt 62.992 tấn3. Tổng đàn: 

                                              
1 Đến nay hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh sau khi VP NTM tỉnh góp ý, hồ sơ thiết kế xây dựng bộ nhận 

diện thương hiệu 19 sản phẩm tham gia Ocop năm 2021; Đã có 7 sản phẩm xây dựng nâng cấp nhà xưởng sản xuất tại 

các xã: Tùng Châu, Trường Sơn, Tùng Ảnh, Đức Lạng, Hòa Lạc, Tân Hương, An Dũng). 
2 thảm nhựa nóng 7.045 m ở các tuyến đường; 365m nhựa các bon, đổ 245m bê tông, xây dựng 327m mương, nạo 

vét 350m, 50m lề đường; đường GTNT vào Nghĩa trang Tròi, Bãi Tròi; Giải phóng mặt bằng 706m hàng rào; hiến 

541,8 m² đất; Trồng mới 1,5km hàng rào xanh, trồng mới 56 cây xanh 
3 Cây lúa: 10.586/10.702 ha, đạt 99% kế hoạch và bằng 100,7% cùng kỳ, năng suất đạt 59,5 tạ/ha, sản lượng 62.992 

tấn đạt 108% KH cả năm và bằng 108% cùng kỳ; 

Cây lạc: Tổng diện tích lạc 1.316/1.350 ha, đạt 97,5% KH và bằng 100 với cùng kỳ; sản lượng đạt 3.754/3.791 tấn, 

đạt 99% KH và bằng 98,6% so với cùng kỳ; Cây ngô: Tổng diện tích 1.794/1.562ha, đạt 101% KH và bằng 115% so 

với cùng kỳ. Trong đó ngô lấy hạt 1.579ha, sản lượng đạt 6.439/6.955 tấn, đạt 96% kế hoạch và bằng 98% so với 

cùng kỳ. Ngô nguyên liệu 215ha. Rau màu khác: Cây đậu 901/992 ha, đạt 91% và bằng 95% so với cùng kỳ, năng 

suất 14,5 tạ/ha, sản lượng đạt 1.311 tấn bằng 116% kế hoạch và bằng 131% so với cùng kỳ; Cây rau: 853,6/840ha, 

bằng 86 KH và bằng 101% so với cùng kỳ, sản lượng đạt 5407 tấn. Khoai lang 41ha, sản lượng 250 tấn. 
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Đàn Trâu bò: 24.710/26.830 con đạt 92,1%; Đàn lợn: 26.117/25.199 con đạt 

103.6%; Đàn gia cầm 711.510/769.202 con đạt 92.5%. Tình hình dịch bệnh trong 9 

tháng đầu năm diễn biến phức tạp4 nhưng đã kiểm soát ổn định, đến nay không có 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Hoàn thành việc tiêm phòng cho đàn gia súc gia 

cầm đạt kết quả cao5. 

Từ đầu năm đến nay thành lập mới 65/65 mô hình, đạt 100% KH, trong đó có 

7/4 mô hình lớn, 11/11 mô hình vừa, 47/50 mô hình nhỏ. Xây dựng mới 7/15km 

kênh mương, đạt 46% KH, trong đó từ nguồn HTXM 3,58/5km, đạt 72% KH, từ 

nguồn dự án 3,4/10km, đạt 34% KH. 

3.2. Công nghiệp - TTCN 

- Công nghiệp - TTCN dự ước đạt 947 tỷ đồng tương đương 50% so với kế 

hoạch năm 2020, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ đạo phát triển sản xuất 

tại các Cụm Công nghiệp, giải tỏa hành lang đường nội Cụm; chủ động sản xuất, 

tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đa dạng hóa mẫu mã hàng hóa sản xuất. Chỉ đạo các 

doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tổ chức phòng chống dịch Covid 19 duy trì hoạt 

động sản xuất, kinh doanh ổn định. Khảo sát, lập danh sách xây dựng các danh 

mục đăng ký hỗ trợ quỹ khuyến công địa phương năm 2021 cho các doanh nghiệp 

sản xuất trên địa bàn huyện. Hoàn thành mở rộng xây dựng hạ tầng phần phía bắc 

Cụm CN Thái Yên cho 11 đơn vị, cá nhân xây dựng nhà xưởng đến nay 6 cơ sở đã 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, 5 cơ sở sắp hoàn thành.     

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm 2021 

dự ước đạt 1.600 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2020. 

Kiểm tra việc niêm yết giá, xuất xứ nguồn gốc hàng hóa tại các địa điểm kinh 

doanh, các ki ốt trong chợ. Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã kiểm tra 182 cơ sở sản 

xuất kinh doanh trong đó có xử lý 58 trường hợp phạt hành chính 103.7800.000 

đồng; tiêu hủy hàng hóa trị giá 2.474.000 đồng. Xây dựng kế hoạch đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mai, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng trước, trong sau tết Tân Sửu 2021. Xây dựng kế hoạch 

đảm bảo hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, và đảm bảo hàng hóa 

trong thời gian xẩy ra các đợt bùng phát dịch COVID-19. Chỉ đạo tuyên truyền 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cấp giấy phép 

kinh doanh bán lẻ thuốc lá: 06 hộ kinh doanh; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm cho 04 cơ sở. 

3.3. Quy hoạch - Điện - Xây dựng cơ bản - Quản lý dự án: 

Giá trị XDCB 9 tháng đầu năm 2021 đạt 193 tỷ đồng đạt 64,4% kế hoạch, 

giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2020. Xây dựng Kế hoạch tổ chức đảm bảo An toàn 

giao thông 2021. Ban hành kế hoạch thực hiện giao thông nông thôn, giao thông 

                                              
4 Từ ngày 03/3/2021 dịch tả lợn Châu Phi bắt đầu xuất hiện tại xã Lâm Trung Thủy, ngày 22/3/2021 bệnh Viêm da 

nổi cục trên đàn trâu bò xuất hiện tại xã Bùi La Nhân sau đó lan rộng ra tất cả các địa phương trên địa bàn huyện. 
5 Đàn trâu bò: tiêm 2 loại vắc xin THT, LMLM đạt 86.40%; Đàn chó: tiêm vắc xin dại chó đạt: 94%; Đàn lợn: tiêm 

2 loại vắc xin THT, DTL đạt 79%; Đàn gia cầm tiêm vắc xin cúm H5N1 đạt 6.5%. Viêm da nổi cục: tổng số trâu bò 

tiêm vắc xin viêm da nổi cục: 14.116/14.425 liều đạt 98%.  
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nội đồng 2021. Ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, 

quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, quản lý, lập lại trật tự hành 

lang ATGT. Thực hiện cấp phép xây dựng cho 22 công trình nhà ở riêng lẻ. Thẩm 

tra thiết kế dự toán cho 105 công trình. 

Triển khai và hoàn thành xây dựng 03 dự án sửa chữa lưới điện6. Tiến hành 

sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện trang trí trên các tuyến đường 

Thị trấn. Chỉ đạo di dời cột điện tại các xã Hòa Lạc, Đức Đồng, An Dũng. Xử lý 

điểm vi phạm hành lang đường dây 500kV tại thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân. 

Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch NTM cho 14/16 xã, thị trấn7; Thành lập quy 

hoạch chi tiết Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ tỷ lệ 1/500; Xử lý kiến nghị của 

công ty Diêm Sài Gòn liên quan đến quy hoạch khu đất Trang Bội, thị trấn Đức 

Thọ. Quy hoạch đất ở cho xã Tùng Châu, Lâm trung Thủy, An Dũng, Yên Hồ, Hòa 

Lạc; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận đến năm 2035 

tỷ lệ 1/5000 đến nay đã tổ chức đấu thầu triển khai; Xin chủ trương lập Quy hoạch 

phân khu xây dựng Khu chức năng khu vực nút giao đường cao tốc và vùng phụ 

cận tại huyện Đức Thọ; Lập Quy hoạch tổng mặt bằng khu dân cư Quán Tre, thôn 

Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỷ lệ 1/500; Đô thị Tam Đồng và vùng 

phụ cận. Cho ý kiến về quy hoạch xây dựng các dự án8 trên địa bàn. 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, thực hiện đầu tư 26 dự án; tổng mức đầu tư các 

dự án 285.099 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện 77.380 triệu đồng, tổng 

nguồn vốn đã được ghi: 177.188 triệu đồng, tổng nguồn vốn đã giải ngân đến 

15/9/2021: 99.751 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân đạt 56,30% (99.751 triệu đồng 

/177.188 triệu đồng). Nợ đầu tư xây dựng cơ bản 74.543 triệu đồng. Đối với các dự 

án đầu tư công trung hạn 2021-2025, UBND huyện đã được Hội đồng nhân dân 

tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 gồm: Đường nối QL8A - Cụm Công nghiệp Thái Yên - QL15A; Đường 

từ Thị trấn Đức Thọ đến khu lưu niệm Trần Phú, huyện Đức Thọ. 

3.4. Tài nguyên - Môi trường, GPMB:  

Triển khai lấy ý kiến Quy hoach sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030. 

Xây dựng hoàn thiện kế hoạch định giá đất năm 2021, tổ chức đấu giá được 71 lô 

đất9 thu được 101 tỷ đồng. Công nhận đất ở trước năm 1980 được 17 hồ sơ theo 

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020. Đề nghị UBND tỉnh cho VNPT 

thuê đất để thu phát sóng viễn thông 4 điểm tại các xã Liên Minh, An Dũng, Lâm 

Trung Thủy, Quang Vĩnh. Hoàn thành công tác GPMB tại đường cao tốc Bắc 

Nam; Cụm Công Nghiệp huyện Đức Thọ (Diện tích thu hồi: 5,02 ha, kinh phí bồi 

thường: 5 tỷ 769 triệu đồng); GPMB mở rộng CT Cổ phần Sông La Xanh (Diện 

                                              
6 tại Thị trấn Đức Thọ, xã Thanh Thịnh Bình, xã Lâm Trung Thủy, xã Trường Sơn, xã Đức Đồng, xã Hòa Lạc, xã 

Bùi La Nhân, xã Tân Dân, Yên Hồ, Tùng Ảnh 
7 Còn lại Đức Lạng, thị trấn Đức Thọ đang thực hiện 
8 Khu thương mại dịch vụ Thông Thúy; cửa hàng xăng dầu tại xã Tùng Ảnh; khu Thương mại dịch vụ Thái Thành 

Phát; cửa hàng xăng dầu tại xã Lâm Trung Thủy; Khu thương mại dịch vụ Hồng Hà; Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm 

BTS Liên Minh; Trung Lễ, Chợ Giấy, Đức Vĩnh; trang trại nuôi lợn móng cái Đức Lạng, Cơ sở gia công cơ khí, sửa 

chửa máy công trình, máy nông nghiệp tại Thanh Bình Thịnh, Cơ sở Trưng bày sản phẩm đồ gỗ Thanh Bình Thịnh.   
9 23 lô tại Thị Trấn Đức Thọ, 34 lô tại xã Tùng Ảnh, 05 lô tại xã Đức Lạng và 9 lô tại xã Lâm Trung Thủy 

https://hscvdt.hatinh.gov.vn/ductho/vbdi.nsf/str/37A9F343C3ED0C9C4725869B000542A0?OpenDocument
https://hscvdt.hatinh.gov.vn/ductho/vbdi.nsf/str/37A9F343C3ED0C9C4725869B000542A0?OpenDocument
https://hscvdt.hatinh.gov.vn/ductho/vbdi.nsf/str/37A9F343C3ED0C9C4725869B000542A0?OpenDocument
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tích thu hồi: 1,1 ha, kinh phí bồi thường: 1 tỷ 708 triệu đồng. thu được 101 tỷ). 

Thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác liên huyện về đấu tranh, phòng, chống khai 

thác cát, sỏi trái phép khu vực giáp ranh giữa ba huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ 

Quang; Tổ công tác liên ngành huyện thường trực 24/24h: tuần tra, kiểm tra việc 

khai thác khoáng sản trái phép. Xử phạt: 31 trường hợp, 33 đối tượng VPHC, số 

tiền 55.400.000đ10.  

Lập hồ sơ mời thầu qua mạng gói vận chuyển, xử lý rác tại bãi rác Phượng 

Thành năm 2021. Hợp đồng với các công ty vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt 

với hơn 1.300 tấn rác11. Kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ HTX dịch vụ môi trường Thị 

trấn Đức Thọ mua 01 xe chuyên dụng với số tiền 1,87 tỷ đồng nhằm chủ động 

trong công tác thu gom, vận chuyển. Tổ chức tổng dọn vệ sinh, khơi thông cống 

rãnh, phát quang bụi rậm hàng tháng và nhân dịp các ngày Lễ, Tết, các sự kiện 

chính trị. Trong 9 tháng đầu,  năm đã cấp phát 33.334 gói chế phẩm HATIMIC cho 

các hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ nhằm sản xuất phân vi sinh 

trên địa bàn 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện theo Nghị quyết số 

123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh.  Thành lập đoàn kiểm tra 

liên ngành kiểm tra công tác chăn nuôi tại các trang trại trên địa bàn huyện năm 

2021 theo Quyết định số 11077/QĐ-UBND ngày 17/8/2021. Đoàn đã tiến hành 

kiểm tra 20 trang trại tại 7 xã gồm Đức Lạng: (02), An Dũng (8), Tân Hương (05), 

Đức Đồng (01), Tân Dân (02), Tùng Ảnh (01), Bùi La Nhân (01). 

3.5. Tài chính - Kế hoạch: 

Tổng thu ngân sách đến 16/9/2021: 189.006,3 tỷ đồng/190 tỷ đồng đạt 

99,4772%  kế hoạch HĐND huyện giao và bằng 99,582% dự toán tỉnh giao. 

(Trong đó: tiền đất: 102,994 tỷ đồng). Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách và 

huy động các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng NTM; chi 

ngân sách đảm bảo theo dự toán và tiến độ thực hiện, xử lý các nhiệm vụ phát sinh; 

chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn; Thẩm định quyết toán 32 công trình XDCB; Cấp 

189 giấy phép kinh doanh cho các cá nhân đang sản xuất kinh doanh; Thành lập mới 32 

doanh nghiệp. Tổ chức đấu giá đất tại các xã, thị trấn: xã Tùng Ảnh, Thị Trấn, Lâm 

Trung  Thủy, Yên Hồ. 

4. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội 

4.1. Công tác Giáo dục - Đào tạo 

Xây dựng Đề án ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về 

nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Đức Thọ đến năm 2025 và những 

năm tiếp theo. Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới cho lớp 1, triển 

                                              
10 14 vụ 14 đối tượng không thực hiện đúng kế hoạch bảo vệ môi trường, phạt 22.500.000đ; 7 vụ 7 đối tượng vi 

phạm VSATTP, phạt 16.000.000đ, thu 15m3 đất; 3 vụ 3 đối tượng vận chuyển đất trái phép, phạt 1.000.000đ, thu 

15m3 đất; 1 vụ 1 đối tượng vận chuyển cát trái phép, phạt 400.000đ, thu 10m3 cát; 1 vụ 1 đối tượng khai thác cát 

trái phép, phạt 20.000.000đ, thu giữ 01 đầu máy hút cát; 1 vụ 1 đối tượng khai thác đất trái phép, phạt 4.000.000đ; 1 

vụ 3 đối tượng vận chuyển đất bắt, xử phạt thu ngân sách 1.200.000 đồng; 3 vụ vận chuyển cát bắt, xử phạt thu ngân 

sách 1.550.000 đồng. 
11 1.000 tấn rác11 thải sinh hoạt với Công ty TNHH MTV Hoành Sơn với đơn giá 1.419.000 đồng/tấn.; 300 tấn rác 

thải sinh hoạt với Công ty TNHH Tiến Quân Phá đơn giá 1.409.000 đồng/tấn với đơn giá 969.100 đồng/tấn. 
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khai cho lớp 2 và lớp 6; Nâng cao chất lượng việc thực hiện “Trường mầm non lấy 

trẻ làm trung tâm”. Chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả hoạt động cho trẻ 

làm quen tiếng Anh theo quy định12. Tổ chức khai giảng trực tuyến năm học 2021-

2022 và triển khai giảng dạy online, đến ngày 15/9/2021 đã tổ chức dạy học trực 

tiếp nhưng vẫn đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ cấp tiểu học 

đến THPT, riêng mầm non chưa tổ chức học. Các trường và địa phương đang tập 

trung xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia (ước đạt 72% KH năm 

2021); đến nay, tỉ lệ trường công lập trực thuộc huyện đạt chuẩn là 55/58 

(94,82%)13. Toàn huyện có 317 em được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, 4 em 

được công nhận học sinh giỏi quốc gia; 24 giáo viên được công nhận danh hiệu 

giáo viên giỏi cấp tỉnh.  

4.2. Văn hóa, thông tin - Truyền thông 

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền  các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ 

các ngày lễ và nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là kỷ niệm 91 năm ngày thành lập 

Đảng, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Kỷ niệm 190 năm thành lập 

và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, thị trấn văn 

minh, phòng chống dịch bệnh Covid-19, ... Tham mưu xây dựng lần 1dự thảo Đề 

án ban hành Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện 

về Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình. Tập trung chỉ đạo xây dựng các Danh 

hiệu Gia đình văn hóa (dự ước đạt 30.440/30.440 hộ, đạt 100% so với kế hoạch), 

thôn văn hóa (dự ước đạt 139/139 thôn, tổ dân phố, đạt 100% so với kế hoạch), cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa theo quy định mới. Trực tiếp hướng dẫn các xã 

hoàn thiện các tiêu chí số 6, 8,16 trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu, 

Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Đôn đốc tăng cường ứng dụng 

CNTT, Cổng thông tin điện tử của huyện (www.ductho.hatinh.gov.vn) đã được 

nâng cấp tích hợp trang thông tin điện tử các xã, thị trấn cung cấp thông tin và dịch 

vụ công trực tuyến theo quy định, công khai minh bạch thông tin trên trang thông 

tin điện tử.  

4.3. Y tế - Dân số:  

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; 

đảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu và điều trị ở Trạm Y tế cơ sở và bệnh 

viện huyện; công tác quản lý hành nghề Y, Dược ngoài công lập được quan tâm; 

                                              
12 Trong năm học có 8 trường phối hợp với trung tâm Anh ngữ cho trẻ làm quen tiếng Anh với 35 lớp và 983 trẻ. 
Tiểu học: Tổ chức dạy học tiếng Anh (4 tiết/tuần): Có 24/24 trường tổ chức dạy học tiếng Anh 4 tiết trên tuần từ 

khối 3 đến khối 5, đạt tỷ lệ 100%. 24/24 trường tổ chức dạy làm quen tiếng Anh cho học sinh khối 1,2; đạt tỷ lệ 

100%. Có 12 trường dạy học tiếng Anh có yếu tố nước ngoài, đạt tỷ lệ 50%. Trung học cơ sở: Tất cả các trường 

thực hiện dạy học tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa hệ 7 năm và 10 năm. Trong năm học có 4/10 trường 

triển khai dạy học tiếng Anh có yếu tố nước ngoài, đạt tỷ lệ 40%. 
13 Cụ thể: Mầm non 23/24 trường (95.8%); tiểu học 23/24 trường (95.8%),  trong đó có 6 trường đạt Mức độ 2; 

THCS 9/10 trường (90%) 

http://www.ductho.hatinh.gov.vn/
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đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng xã 

NTM nâng cao, kiểu mẫu về lĩnh vực Y tế, Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến 

nay đạt 93,6%  so với cùng kỳ năm 2020 là 92,2 % tăng 1,4 %. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi: 7,69 %; Chiều cao/tuổi: 11,8%). Trạm đạt 

Tiêu chí quốc gia Y tế giai đoạn đến năm 2021 đến nay 28/28 đạt 100%. 

Thẩm định, tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP cho 37 cơ sở sản xuất kinh doanh ăn uống. Tổ chức khám bệnh chung tại 

Bệnh viện đa khoa huyện, trạm Y tế các xã, thị trấn: 112641 lượt ; trong đó tổng số 

bệnh nhân điều trị nội trú:  9.212 lượt. 

4.4. Lao động - Xã hội:  

Các chế độ, chính sách đối người có công đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời 

theo đúng quy định. Hướng dẫn các xã, thị trấn trao quà Người có công bằng hiện 

vật tới tay đối tượng đại diện thân nhân của liệt sỹ đang hưởng trợ cấp thường 

xuyên; đại diện gia đình thờ cúng liệt sỹ. Tổng hợp quà tết người có công 13.496 

suất với số tiền 3,135tỷ đồng. người cao tuổi 3.816 suất với số tiền 1,259 tỷ đồng; 

trẻ em: 505 người với 240.9000.000 đồng và cho 763 đối tượng Bảo trợ xã hội khó 

khăn với số tiền 236 triệu đồng. Quà nhân dịp 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 

tặng 10.466 lượt quà với số tiền 2.862.800.000 đồng. 

Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 215/600 người (đạt 35,83% 

KH); Số lao động có việc làm trong nước: 899/1.200 người (đạt 74,92% KH); Số lao 

động xuất khẩu: 308/400 người (đạt 77,00% KH). Hoàn thành việc rà soát xác định 

danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 

áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Kết quả toàn huyện có có 738 hộ nghèo, 1.630 

khẩu, tỷ lệ 2,32%; 1.454 hộ cận nghèo, 4.688 khẩu, tỷ lệ 4,57%; Rà soát, lập hồ sơ 

cấp kịp thời thẻ BHYT cho Người nghèo: 1.235 thẻ; Cận nghèo: 3.520 thẻ;  Hộ thu 

nhập trung bình: 25.576 thẻ. Người có công 7.089 thẻ  BHYT cho đối tượng đối 

tượng NCC; 4 đối tượng đối tượng BTXH.428 thẻ.   

Hỗ trợ người dân lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đai 

dịch covid -19, theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 

23/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chi trả kịp thời tiền hỗ trợ thu nhập 

theo thành viên hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 

(đủ 60 tuổi trở lên) và người cao tuổi cô đơn và các đối tượng bảo hộ xã hội theo 

Nghị quyết 151/2019/NQ-HĐND và của Vincom hỗ trợ14 và thực hiện các chính 

sách hỗ trợ khác cho người lao động, các đối tượng cách ly y tế và các đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19. 

Triển khai hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và 

nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai theo 

                                              
14 Chi trả tiền hỗ trợ thu nhập quý 1+2+3 năm 2021cho thành viên hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công 

với cách mạng (đủ 60 tuổi trở lên) và người cao tuổi cô đơn theo Nghị quyết 151/2019/NQ-HĐND với số tiền 

512,940 triệu. Chi trả tiền hỗ trợ thu nhập quý 1+2 năm 2021do Vincom hỗ trợ cho thành viên hộ nghèo thuộc chính 

sách ưu đãi người có công với cách mạng (đủ 60 tuổi trở lên) và người cao tuổi cô đơn theo Nghị quyết 

151/2019/NQ-HĐND với số tiền 512,940 triệu. Chi trả tiền hỗ trợ thu nhập quý 1+2 năm 2021 do cho Người cao 

tuổi và người khuyết tật thuộc hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội với số tiền trên 790 triệu đồng. 
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hướng dẫn số 121-HD/BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban chỉ đạo 22 tỉnh15. Triển khai 

chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện từ tháng 7 năm 

2021,trong 9 tháng đầu năm đã chi trả cho 5.326 đối tượng với số tiền trên 100 tỷ 

đồng.  Tuyên truyền, vận động các đối tượng nộp lại số tiền hưởng sai chế độ được 

phát hiện theo Kết luận số 201/KL-TTr ngày 26/9/2014 của Thanh tra Bộ; đến nay 

đã có 8/40 đối tượng nộp với số tiền 202.178.000 đồng; Tạm đình chỉ chế độ 60 

đối tượng là thương binh hưởng sai chế độ theo Kết luận số 2877/KL-TTr ngày 

3/8/2016 của thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.  

5. Lĩnh vực Nội vụ – Thanh tra – Tư pháp 

5.1. Nội vụ:  

Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác bố trí, sử dụng, luân chuyển và thực hiện chế 

độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo theo 

quy trình, quy định của pháp luật. Ban hành Quyết định Bổ nhiệm mới 06 người16; 

Bổ nhiệm lại: 19 người17, Không bổ nhiệm lại 01 người (Phó trưởng phòng Nông 

nghiệp – PTNT); Thuyên chuyển ngoại huyện: 07 người18 ; luân chuyển nội huyện: 

11 người19, tiếp nhận mới 07 người20; Chuyển đổi vị trị công tác đội ngũ công 

chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và bố trí sắp xếp lại số lượng 

công chức cấp xã trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 2021 được: 24 người21; Thực 

hiện tinh giản biên chế 11 người22. Thẩm định hồ sơ hưởng chế độ, chính sách theo 

Nghị định số 73/2009/NDD-CP ngày 07/9/2020 của Chính phủ đối với Phó trưởng 

công an xã và Công an viên xã, thị trấn cho 74 người. 

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch và tổ chức kiểm 

tra cải cách hành chính năm 2021 tại các xã, thị trấn, đến nay đã kiểm tra cải cách 

hành chính tại 13 xã23.  Thành lập Tổ kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính năm 2021; Hướng dẫn Ban trị sự Phật giáo huyện tổ chức đại 

hội phật giáo huyện Đức thọ nhiệm kỳ 2021 – 2026; phối hợp với các phòng, ban 

                                              
15 ¾ Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão, lụt  nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng: thôn Văn Khang, xã 

Tùng Châu, thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh và thôn Phúc Xá, xã Hòa Lạc. Nhà văn hóa thôn Thị Hòa, xã Hòa Lạc, 

huyện Đức Thọ đã khởi công công trình vào ngày 26/8/2021. Nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh 

hưởng do thiên tai: Tổng số nhà được phê duyệt 304 nhà, đã khởi công xây dựng 285 nhà, trong đó đã hoàn thành 

257 nhà. Đã giải ngân được  11,620 tỷ đồng15,  Phối hợp với UB MTTQ tỉnh thẩm định đề nghị 15 nhà hộ người có 

công và hộ nghèo xin thay thế những hộ không làm vì các lý do bất khả kháng.  
16 Trong đó Phó phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện: 04 người; Phó hiệu trưởng trường học: 02 người 
17 Trong đó: Trưởng phòng: 01 người , Phó phòng, ban: 03 người; Phó giám đốc đơn vị sự nghiệp: 01 người; Hiệu 

trưởng: 09 người, Phó hiệu trưởng: 05 người 
18 trong đó: Công chức thuộc UBND huyện: 02 người;  viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện: 01 người; 

viên chức trường học: 04 người 
19 Trong đó: Công chức thuộc UBND huyện: 03 người; viên chức trường học: 08 người 
20 Trong đó: viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện: 02 người; Viên chức các trường học: 05 người 
21 Công chức cấp xã: Tài chính – kế toán: 08 người, Địa chính – xây dựng - NNMT: 06 người, Tư pháp – Hộ tịch: 

05 người, Văn phòng – TK: 04 người, Văn hóa – Xã hội: 01 người 
22 Trong đó: Viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện 02 người; Cán bộ, công chức xã 06 người; Viên chức 

sự nghiệp giáo dục: 3 người 
23 Đức Lạng, Hòa Lạc, Tân Dân, An Dũng, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh, Yên Hồ, Quang Vĩnh, Bùi La 

Nhân, Tùng Ảnh, Trường Sơn, Liên Minh, Tùng Châu 
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ngành kiểm tra việc sử dụng đất liên quan đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tại xã 

Bùi La Nhân, An Dũng.  

Hoạt động Trung tâm hành chính công huyện ngày càng hiệu quả, tạo thuận 

lợi cho người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính; 9 tháng đầu 

năm 2021 có 2005 hồ sơ được giải quyết tại Trung tâm HCC, trong đó đã giải 

quyết đúng hạn 2004 hồ sơ, 01 hồ sơ giải quyết quá hạn (đạt tỷ lệ 99,95%). 

5.2. Thanh tra:  

Trong 9 tháng đầu năm tiếp dân được 52 lượt (75 người). Số đoàn đông 

người: 03 đoàn. Tiếp dân định kỳ của lãnh đạo: 04 phiên với 14 lượt người. Đơn 

thư tiếp nhận được tại cấp huyện: 21 đơn (02 KN; 19 KNPA) trong đó: đơn kỳ 

trước chuyển sang 02 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 07 

đơn; thuộc thẩm quyền UBND cấp xã: 12 đơn. Đã giải quyết được 18 đơn (01 KN; 

17 KNPA). Còn lại số đơn đang giải quyết: 03 đơn (01 KN; 02 KNPA). 

Kết thúc thanh tra công tác quản lý TC-NS, đầu tư XDCB tại xã Liên Minh, 

Trường Sơn và thanh tra trách nhiệm chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật 

Phòng chống tham nhũng tại UBND xã Tùng Châu, Thanh Bình Thịnh, Đức Đồng. 

Kết thúc 02 cuộc, ban hành 02 Kết luận thanh tra, Thu hồi về ngân sách nhà nước: 

1.181.723.000đ24 và xử lý khác về kinh tế: cắt giảm quyết toán A-B tổng số tiền: 

1.785.482.000đ. Xử lý kỷ luật hành chính 02 tổ chức; 05 cá nhân.  

5.3. Tư pháp:   

Biên soạn và phát hành thông tin pháp luật hàng tháng với nội dung văn bản, 

chính sách pháp luật có hiệu lực trong từng tháng để gửi đến các ban, ngành, đoàn 

thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn để thực hiện tuyên truyền; in ấn 7.000 tờ 

rơi, tờ gấp25. Đồng thời, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật như đăng tải các thông tin pháp luật mới trên cổng 

thông tin điện tử huyện, trên mạng xã hội facebook với tài khoản “Tư pháp Đức 

Thọ” để cán bộ, công chức và nhân dân thuận tiện trong việc nghiên cứu, tìm hiểu. 

Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn; trong 9 tháng đầu năm, 

trên địa bàn huyện đã tiến hành xử phạt 222 vụ việc với tổng số tiền thu được 

261.350.000 đồng, tổng số tiền tịch thu tang vật 1.300.000 đồng; đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc 03 trường hợp, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 01 trường hợp26. 

Thực hiện đăng ký kết hôn cho 01 trường hợp; đăng ký khai sinh 01 trường hợp; 

ghi chú kết hôn 02 trường hợp; ghi chú ly hôn 01 trường hợp; thay đổi, cải chính 

                                              
24 xã Liên Minh: 1.140.938.000đ, xã Trường Sơn: 40.785.000đ 
25 giới thiệu một số quy định của pháp luật về bầu cử; xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch 

Covid – 19;  Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định xử phạt; 

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.. đặc biệt là các quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các quy 

định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế (in ấn, phát hành 3.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền). Phối hợp tổ chức 16 

cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với 1.900 người tham dự. 
26 Cụ thể, tại UBND huyện tiến hành xử phạt 07 vụ việc với tổng số tiền phạt 54.750.000 đồng; tại UBND các xã, 

thị trấn tiến hành xử phạt 215 cụ việc với tổng số tiền phạt 418.110.000 đồng, tiền tịch thu tang vật 1.300.000 đồng. 

Các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch covid 19; vứt rác không đúng nơi quy định, đánh bạc trái phép, 

sử dụng pháo,… 
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cho 44 trường hợp. Hoàn thành việc nhập dữ liệu số hóa hộ tịch giai đoạn 227, triển 

khai thực hiện  số hóa hộ tịch giai đoạn 328 theo đúng kế hoạch đã đề ra.  

6. Quốc phòng, an ninh: 

6.1. Quốc phòng:  

Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sang chiến đấu, phối hợp chặt chẽ 

với các lực lượng nắm, dự báo, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống từ cơ sở, 

giữ vững ANCT-TTATXH trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026, các ngày lễ tết. Điểu động 4 đợt, với 280 lướt cán bộ, chiến sỹ bộ đội thường 

trực, DQTV tham gia phòng chống cháy rừng tại xã Tân Dân, Tân Hương, An 

Dũng, giúp dân xây dựng NTM tại xã Yên Hồ. Làm tốt công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ, tổ chức lễ giao nhân quân năm 2021 bảo đảm chất lượng, an 

toàn đạt 100% chỉ tiêu (130/130 công dân, hoàn thành 104 hồ sơ dự thi tuyển sinh 

quân sự năm 2021. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối 

tượng đạt kết quả tốt, đến nay đã hoàn thành 82% Kế hoạch. Tham mưu quy hoạch 

đất quốc phòng, xác định khu quân sự và lập hợp phân quy hoạch tổng thể quốc 

phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050; khảo 

sát, quy hoạch đất xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn. Triển khai 

công tác chuẩn bị diễn tập PCLB-TKCN cấp huyện, diễn tập CĐPT xã Yên Hồ, 

Đức Đồng, Bùi La Nhân. Giải quyết tốt công tác chính sách tồn đọng sau chiến 

tranh, chi trả cho 195 đối tượng theo Quyết định 49, với  số tiền 483.240.000đ, chi 

trả 4 đối tượng theo Quyết định 62, với số tiền 16.900.000đ; chi trả cho 10 trường 

hợp bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 29.800.000đ. Phối hợp tham gia tích cực có 

hiệu quả công tác tuần tra, chốt kiểm soát, phục vụ công tác hậu cần tại các khu 

cách ly trong phòng chống dịch covid-19.  

6.2. Công tác bảo đảm ANTT:  

Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết ổn định tình hình liên quan đến việc 

xả thải gây ô nhiễm môi trường của trang trại chăn nuôi thuộc Công ty TNHH 

Khánh Giang tại xã An Dũng; triển khai huy động các lực lượng bảo vệ an toàn 

quá trình thi công dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang giai đoạn 2 đoạn đi qua 

địa bàn xã Tân Dân; triển khai thực hiện có hiệu quả 02 đợt cao điểm tấn công trấn 

áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và bầu cử đại 

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

hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, rà soát công 

dân, các đối tượng từ nước ngoài và các tỉnh về trên địa bàn. Điều tra khám phá 

39/39 vụ 62 đối tượng phạm pháp hình sự29; bắt 34 vụ 72 đối tượng tàng trữ, mua 

                                              
27 tổng số dữ liệu sổ hộ tịch cần số hóa: 638 quyển (Khai sinh 226 quyển; khai tử 156 quyển; kết hôn 163 quyển, 

XNTTHN 93 quyển) với 60.836 trường hợp (Khai sinh 33.298 trường hợp; khai tử 9.806 trường hợp; kết hôn: 

10.912 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 6.820 trường hợp) 
28 một số xã đã thực hiện xong giai đoạn 3 như: xã Tùng Ảnh, Tân Dân,  Quang Vĩnh, Tân Hương, một số xã thực 

hiện xong 50% số lượng như xã Thanh Bình Thịnh, xã Lâm Trung Thủy 
29Giết người 01 vụ 01 đối tượng; Cướp giật tài sản 03 vụ 03 đối tượng; Trộm cắp tài sản 08 vụ 08 đối tượng; Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản 02 vụ 02 đối tượng; Cố ý gây thương tích 04 vụ 09 đối tượng; Đánh bạc 08 vụ 28 đối tượng; Chứa 

mại dâm 01 vụ 01 đối tượng; Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 01 vụ 01 đối tượng; Tàng trữ hàng 
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bán, sử dụng trái phép chất ma túy30; 111 vụ, 117 đối tượng vi phạm trật tự quản lý 

kinh tế, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm31; 70 vụ 

82 đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo32; 41 

vụ 159 đối tượng đánh bạc; thu giữ 11,3298 gam ma túy các loại, 5,3 kg thuốc 

pháo và tiền chất chế tạo thuốc pháo, 121 kg pháo các loại, 7 khẩu súng tự chế, 

234,2 triệu đồng tiền mặt, một số hàng hóa trị giá 25 triệu đồng. Khởi tố điều tra 

50 vụ 82 bị can, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra 1 vụ 

1 đối tượng. Kết thúc điều tra chuyển cơ quan Viện kiểm sát nhân dân huyện đề 

nghị truy tố 43 vụ 71 bị can.  

Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TTXH, bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông, triển khai thực hiện có hiệu quả việc cấp CCCD, thu 

thập thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay đã tiếp nhận, làm hồ sơ 

thủ tục cấp 80.899 CCCD cho công dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các.  

7. Thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt 

trận Tổ Quốc và các đoàn thể huyện: 

Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp UBND huyện theo chương trình ký kết, 

chức năng nhiệm vụ đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể 

tuyên truyền, hướng dẫn triển khai, thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng khu dân cư 

mẫu, vườn mẫu, Đề án phát triển kinh tế vườn hộ, chương trình mỗi xã một sản 

phẩm; phát triển các mô hình kinh tế, doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác; phòng 

chống dịch tả lợn châu phi; viêm da nổi cục trâu bò; phân loại, xử lý rác tại hộ gia 

đình, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đường cao tốc Bắc- Nam đoạn qua 

huyện Đức Thọ, khu dịch vụ thương mại thị trấn Đức Thọ, Thủy Lợi Ngàn Trươi - 

Cẩm Trang giai đoạn 2...; Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, phòng 

chống pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tặng quà nhân dịp lễ, 

tết, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững..; huy động cán bộ, 

đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang về giúp đỡ các đơn vị xây dựng 

nông thôn mới; hiến máu tình nguyện, ủng hộ quỹ phòng chống covid 19.... 

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ 

- Dịch bệnh covid - 19 đã tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, 

hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống của người dân. 

- Một số Phòng, Ban chưa bám sát vào chương trình khung đã đăng ký từ đầu 

năm để triển khai thực hiện, chưa đưa được các nội dung trọng tâm cần thực hiện 

vào chương trình khung. 

                                                                                                                                                  
cấm 03 vụ 05 đối tượng; Buôn bán hàng cấm 01 vụ 01 đối tượng; Mua bán trái phép chất ma túy 02 vụ 03 đối tượng; 

Tàng trữ trái phép chất ma túy 03 vụ 05 đối tượng; Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 02 vụ 02 đối 

tượng. 

30Mua bán trái phép chất ma túy 03 vụ 04 đối tượng; Tàng trữ trái phép chất ma túy 05 vụ 08 đối tượng; Sử dụng trái 

phép chất ma túy 26 vụ 60 đối tượng. 

31Kinh tế: 14 vụ 17 đối tượng; Môi trường: 76 vụ 81 đối tượng; ATVSTP: 21 vụ 21 đối tượng. 

32VK-VLN-CCHT 7 vụ 7 đối tượng; Pháo 63 vụ 75 đối tượng. 
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- Công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị ở một số 

địa phương, đơn vị chưa tập trung quyết liệt; kết quả thực hiện một số tiêu chí, 

chỉ tiêu ở nhiều xã chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra; triển khai nhận xi măng, xây 

dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng tiến độ chậm, phát triển 

các mô hình kinh tế đạt kết quả còn thấp. Triển khai chỉ đạo thực hiện đợt cao 

điểm xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong công tác vệ sinh môi trường, xây dựng 

khu dân cư mẫu, chỉnh trang nhà cửa, vườn hộ ở một số đơn vị còn chưa được 

quan tâm đúng mức.  

- Dịch bệnh gia súc diễn biến phúc tạp, tổng đàn đàn trâu bò giảm; công tác 

quản lý giết mổ tập trung còn gặp khó khăn.  

- Công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn vướng mắc, ảnh 

hưởng đến tiến độ thi công dự án; xử lý hồ sơ công nhận lại đất ở trước năm 1980 

tiến độ còn chậm.  

- Công tác thu ngân sách cơ bản đạt tiến độ, nhưng chủ yếu còn thu từ tiền 

sử dụng đất, một số địa phương chưa lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác thu 

ngân sách, một số sắc thuế đạt thấp như: Phí, lệ phí, lệ phí trước bạ, thu ngoài 

quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế quốc doanh... 

- Việc chỉ đạo thực hiện xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, 

cơ quan văn hóa ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; tình trạng vi phạm chính 

sách dân số có xu hướng gia tăng. 

- Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 35-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của 

UBND tỉnh ở một số đơn vị còn hạn chế, đối phó; việc cập nhật niêm yết công 

khai, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở một số xã 

chưa kịp thời.  

- Công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra theo từng ngành, lĩnh vực 

chưa được thực hiện thường xuyên. Ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước ở 

một số phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức. 

- Tình hình hoạt động các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như cờ bạc, buôn bán, sử 

dụng trái phép chất ma túy còn tiềm ẩn phức tạp; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân, thực hiện sau kết luận của thanh tra các cấp ở một số đơn vị còn chậm. 

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và nguyên 

nhân chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là vai trò, trách 

nhiệm của một số lãnh đạo ban, phòng, ngành, địa phương chưa cao; chưa chủ 

động, quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện, có biểu 

hiện thiếu sâu sát, nhiệt tình, trách nhiệm, làm việc cứng nhắc, né tránh, đùn đẩy, 

ngại khó khăn, va chạm, thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
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PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

 
1. Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh 

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung khung kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ, hoàn 

thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM 3 tháng cuối năm 2021. Hoàn thiện hồ 

sơ các tiêu chí, hồ sơ xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo quyết định 2540/QĐ-TTg, 

ngày 30/12/2016 trình tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 

2021. Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2021, xây dựng chương trình kế hoạch năm 2022. 

- Hoàn thiện Đề án, Nghị quyết xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM 

nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Tổ công tác chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao, 

tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy duy trì chế độ giao ban NTM tại các xã.  

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đang triển khai trên địa bàn. Xây dựng 

đường giao thông, kênh mương cứng, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng.  

- Xây dựng Thị Trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị: Nâng cao vai trò trách nhiệm 

quản lý quy hoạch đô thị. Thường xuyên tuyên truyền để người dân nhận thức rõ 

vai trò và trách nhiệm tham gia xây dựng và quản lý đô thị; hoàn thiện các tiêu chí 

theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Quy định 

tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Tập trung phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực để đầu tư 

- Tổ chức triển khai đề án phát triển kinh tế vườn hộ; tập trung chỉ đạo chăm 

sóc, kiểm soát, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi; tăng cường 

giám sát dịch bệnh và chỉ đạo tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm; kiểm tra, kiểm 

soát giết mổ, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm; Chủ động triển khai các 

phương án phòng, chống chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo phát triển 

các mô hình chăn nuôi quy mô lớn, vừa và nhỏ có liên kết, gắn kết với các doanh 

nghiệp; xây dựng kênh mương cứng nội đồng hoàn thành kế hoạch đề ra. Hoàn 

thiện Đề án phát triển kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn gắn với xã Nông thôn mới 

nâng cao, xã Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030; chuyên đề tích tụ ruộng đất, chỉ đạo xây dựng các Đề án ở xã. 

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng cơ bản và quy 

hoạch đất, phục vụ đấu giá đất tại các xã, thị trấn trong năm 2022. Chỉ đạo chỉnh 

trang hệ thống hành lang đường giao thông nội cụm Công nghiệp. Kiểm tra, đôn 

đốc xây dựng đường GTNT, GTNĐ tại cá xã, thị trấn; triển khai phương tiện 

phòng chống bão, phương tiện đường thủy nội địa; tiếp tục phối hợp kiểm tra hàng 

giả, gian lận thương mại, dụng cụ đo lường, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”. 
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- Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết hồ sơ cấp đổi, phát giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đến các hộ dân; tăng cường chỉ đạo quản lý tài nguyên, khoáng 

sản; duy trì hoạt động của Tổ liên ngành xử lý khai thác cát trái phép và triển khai 

đồng bộ các giải pháp xử lý khai thác cát trái phép trên sông. Tuyên truyền, vận 

động nhân dân phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình và thực hiện thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt phát sinh tại một số xã, thị trấn đưa đi xử lý. 

- Tập trung công tác thu ngân sách, xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu đến cuối 

năm thu ngân sách đạt chỉ tiêu kế hoạch cũng như Nghị quyết đề ra; thanh tra, 

kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị. Quản lý, giám sát 

chặt chẽ nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm, chống 

lãng phí trong chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá 

đất, cấp đất và các nguồn thu khác đạt theo kế hoạch đề ra. 

- Tiếp tục tập trung rà soát các đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của 

Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch Covid -19. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phục hồi 

sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch 

Covid 19 giai đoạn mới.  

- Ngân hàng Chính sách Xã hội và chi nhánh các ngân hàng thương mại trên 

địa bàn tích cực huy động nguồn vốn, tăng, số cho vay đảm bảo kế hoạch. Kho bạc 

Nhà nước tăng cường kiểm tra, kiểm soát thu - chi, hướng dẫn các đơn vị lập dự 

toán và sử dụng tiền mặt đúng chế độ, định mức, kiểm soát vốn đầu tư XDCB, vốn 

các chương trình mục tiêu. 

3. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh 

xã hội; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm 

- Tập trung chất lượng dạy học, đảm bảo các điều kiện dạy và học trong tình 

hình dịch bệnh Covid 19; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Giữ vững, nâng cao 

chất lượng phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ 

tuổi, phổ cập giáo dục THCS.  

- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, không được chủ quan, lơ là; xây dựng các phương án, 

đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, quản lý chất lượng thuốc, 

giá thuốc chữa bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt chính sách dân số, 

kế hoạch hoá gia đình; Huy động kinh phí xã hội hóa để tập trung duy tu bão dưỡng 

cơ sở hạ tầng, mua sắm thêm trang thiết bị... 

Triển khai rà soát, tổng hợp và phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022-2025. 

- Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm, lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị; Ban 

hành Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện về Văn hóa, thể thao, Du lịch và 

Gia đình và Đề án của UBND huyện thực hiện Nghị quyết. Tăng cường hướng dẫn cơ 



16 

 

  

sở giữ vững, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh về các tiêu chí 

văn hóa - thông tin. Đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu, đạt chất lượng Gia đình văn hóa, 

Thôn văn hóa theo Nghị định mới của Chính Phủ. Tăng cường công tác Quản lý 

NN, thực hiện kiểm tra hoạt động các dịch vụ văn hóa - thông tin. Đẩy mạnh ứng 

dụng CNTT trong các cơ quan NN như: phần mềm hồ sơ công việc, dịch vụ công 

mức độ 3; đôn đốc các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử, 

nhật ký truyền thanh điện tử.  

4. Sắp xếp tổ chức đội ngũ cán bộ công chức sau bầu cử, cải cách hành 

chính; cải thiện môi trường kinh doanh, quản lý nhà nước về tôn giáo và 

phòng chống tham nhũng 

- Tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế, chính 

sách giải quyết đối với cán bộ, công chức, lao động dôi dư do sáp nhập đơn vị 

hành chính cấp xã; thực hiện tốt công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính, 

nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Hành chính công, bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả cấp xã; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nâng cao 

tính chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức với người 

dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn 

giáo trên địa bàn, chỉ đạo hướng dẫn các lễ hội tôn giáo đảm bảo an toàn, đúng 

pháp luật.  

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị 35, 

Kết luận 05, Quyết định 52 UBND tỉnh, nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần, 

thái độ phục vụ của cán bộ, công chức với người dân, doanh nghiệp. Tăng cường 

công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn, chỉ đạo hướng 

dẫn các lễ hội tôn giáo đảm bảo an toàn, tuân thủ phòng chống dịch Covid-19, tiết 

kiệm đúng pháp luật. 

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại chương trình, kế 

hoạch về tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, xử 

lý nghiêm các dự án sử dụng đất chậm tiến độ, không triển khai. Nắm tình hình tiến 

độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án đã được chấp thuận chủ 

trương đầu tư; các xã, thị trấn chủ động xây dựng phương án giải phóng mặt bằng và 

các nội dung có liên quan để triển khai nhanh dự án khi đủ điều kiện.  

- Quan tâm giải quyết tình hình khiếu nại, tố cáo, thường xuyên bám sát địa 

bàn cơ sở, chủ động đôn đốc, chỉ đạo các xã, đơn vị giải quyết kịp thời đối với các 

vụ việc mới phát sinh và các vụ việc tiềm ẩn phát sinh điểm nóng. Tổ chức thực hiện 

tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là đội ngũ ở cơ sở. Thực hiện 

thanh tra tài chính ngân sách, quản lý đầu tư XDCB, thanh tra trách nhiệm chấp 

hành Luật Khiếu nại, Tố cáo theo kế hoạch.  
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- Thực hiện nghiêm các quy định về kê khai tài sản, thu nhập; công khai, 

minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát 

hiện và xử lý sai phạm. Tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp công dân; tăng cường 

tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công 

chức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhất là nêu gương đối với 

người đứng đầu. 

5. Tăng cường Quốc phòng - An ninh 

- Duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, phối hợp nắm, dự báo chính xác tình 

hình cơ sở, tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định 

ANCT-TTATXH. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia PCLB – cứu hộ cứu 

nạn khi có tình huống. Chuẩn bị và tổ chức tốt diễn tập PCLB-TKCN cấp huyện và 

chỉ đạo diễn tập CĐPT xã Đức Đồng, Yên Hồ, Bùi La Nhân bảo đảm an toàn, chất 

lượng. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2022. Tiếp tục tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-

19 và giải quyết tốt công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội 

cho các đối tượng.  

- Về an ninh, trật tự: Xây dựng và triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn 

áp tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình ANTT ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác phòng chống cháy, nổ, cứu hộ cứu nạn; 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TTXH, nhất là công tác quản lý 

cư trú, quản lý người nước ngoài; hoàn thiện làm sạch CSDL Quốc gia về dân cư; 

làm thủ tục cấp CCCD cho công dân; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông. Làm tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là đảm bảo ANTT tại điểm chốt 

phong tỏa, khu vực cách ly tập trung; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy 

định phòng, chống dịch, như tập trung đông người; không khai báo y tế, khai báo y 

tế không trung thực, đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội. 

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy 

sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc phối 

hợp tổ chức thực hiện và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tin 

tưởng và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà 

nước, tạo sự đồng thuận cao và phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong thực hiện 

mục tiêu, nhiệm vụ còn lại năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP 

 

       UỶ BAN NHÂN DÂN  
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