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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng, an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017
Trong quý I năm 2017, UBND huyện Than Uyên đã tập trung chỉ đạo
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng, an ninh theo kế hoạch. Tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng
quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đảm bảo việc đón Xuân Đinh
Dậu an toàn, tiết kiệm. Triển khai các nhiệm vụ sản xuất nông - lâm nghiệp,
phòng chống rét, phòng cháy chữa cháy rừng. Tổ chức các Hội nghị tổng kết
công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2016, triển khai phương hướng
nhiệm vụ năm 2017; Giao chỉ tiêu tuyển quân cho các địa phương, thực hiện
khám tuyển và bàn giao tân binh năm 2017 cho các đơn vị nhận quân; Hội nghị
sơ kết vụ mùa năm 2016; Hội nghị tổng kết các Ban chỉ đạo phòng chống tội
phạm, tệ nạn xã hội, Ban chỉ đạo toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Ban Chỉ đạo
an toàn giao thông; Chỉ đạo tổ chức hội xòe chiêng tại cụm xã Khoen On, Ta
Gia, Mường Kim, Tà Mung để Nhân dân vui xuân; Tổ chức Hội thảo khoa học
về Quy chế, logo lúa Séng Cù; Tổ chức Lễ phát động Phong trào xây dựng nông
thôn mới và Tết trồng cây nhân dịp đầu xuân; tổ chức Lễ công bố xã Hua Nà đạt
chuẩn nông thôn mới...
I. KINH TẾ

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND
các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc và thu hoạch
cây màu vụ Đông, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân năm
2016 - 2017 và tiến độ làm đất trồng chè, triển khai kế hoạch trồng rừng;
hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.
1.1. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản
* Trồng trọt
- Cây lương thực
+ Thực hiện gieo cấy 1.866,3/1.850 ha lúa, đạt 100,1% kế hoạch vụ Đông
(1)
Xuân . Hiện nay lúa đang sinh trưởng và phát triển khá tốt, dự kiến thu hoạch
vào cuối tháng 5 đến giữa tháng 6.
+ Đã tổ chức làm đất 1.200/1.600 ha ngô vụ Xuân Hè, chỉ đạo đôn đốc
Nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất và tổ chức gieo trồng, dự kiến kết thúc
trước 20/4.
Trà sớm 1.570,1 ha chiếm 84,1%, trà chính vụ 252,4 ha chiếm 13,5%, trà muộn 43,8 ha chiếm 2,4%. Kế
hoạch thực hiện 280 ha lúa nương, hiện đang phát dọn thực bì và chuẩn bị giống.
(1)

- Cây công nghiệp ngắn ngày
Rau đậu các loại thực hiện 180 ha, năng suất bình quân ước đạt 100
tạ/ha, sản lượng ước đạt 1.800 tấn. Một số loại cây trồng khác như lạc, đậu
tương tiếp tục được duy trì thực hiện(2).
- Cây công nghiệp dài ngày
+ Cây chè: cải tạo, chăm sóc và thu hái 52 ha chè cũ; chỉ đạo đôn đốc nhân
dân chăm sóc và bảo vệ 161 ha chè chất lượng cao trồng mới năm 2015, 2016 tại
xã Phúc Than; triển khai kế hoạch trồng mới 146 ha năm 2017 (tại các xã: Phúc
Than, Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim, Tà Mung).
+ Cây cao su: tiếp tục chăm sóc, thực hiện các biện pháp phòng chống rét
cho 1.020 ha cao su đã trồng.
+ Cây thảo quả: tiếp tục chăm sóc diện tích thảo quả đã có và tổ chức
phát dọn thực bì, gieo ươm dự kiến trồng mới 5 ha vào tháng 6 theo kế hoạch
(268,5 ha).
* Công tác cung ứng giống, vật tư, khuyến nông, bảo vệ thực vật
Thực hiện cung ứng 102 tấn phân bón hóa học; 16,4 tấn giống lúa các
loại, ngoài ra cung ứng thêm các giống lúa, ngô chất lượng cao.
Công tác điều tra, giám sát dịch hại trên cây trồng được thực hiện thường
xuyên, nắm bắt kịp thời sự phát sinh, phát triển của dịch hại trên các loại cây
trồng, có dự tính, dự báo và phòng trừ kịp thời. Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh
76,1 ha (trong đó nhiễm nhẹ: 72,1 ha; trung bình: 3 ha; nặng: 1 ha) đã chỉ đạo
phòng trừ kịp thời, không bị lây lan trên diện rộng. Thường xuyên kiểm tra,
kiểm soát các đại lý kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn,
qua 3 lượt kiểm tra không phát hiện vi phạm.
* Chăn nuôi, thủy sản
- Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển được tăng cường
thực hiện(3). Tình hình dịch bệnh trong quý ổn định, không có dịch bệnh xảy ra,
chuẩn bị các điều kiện cho tiêm phòng định kỳ trong quý II.
- Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 160 ha, năng suất bình quân ước
đạt 1,4 tấn/ha/năm, phần lớn nông dân nuôi quảng canh, theo quy mô hộ gia
đình, chưa đầu tư đầy đủ theo quy trình kỹ thuật nên năng suất thấp. Tiếp tục
theo dõi 30 lồng cá thuộc dự án nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Huội Quảng Bản Chát tại xã Ta Gia, Khoen On và 157 lồng cá của các doanh nghiệp đầu tư,
hiện các lồng cá được duy trì, phát triển ổn định.
* Thực hiện chuyển giao khoa học, các mô hình, dự án: đã chỉ đạo cơ
quan chuyên môn tiếp tục theo dõi các mô hình, dự án các nguồn vốn 30a, vốn
Khuyến nông, Khuyến lâm, vốn EVN đã triển khai năm 2016; rà soát, xây dựng kế
hoạch và triển khai thực hiện các mô hình, dự án năm 2017 (40 ha lúa chất
lượng cao gồm Séng cù, J02, Tẻ râu; 39 ha lúa Séng cù ứng dụng tiến bộ kỹ
Tổ chức làm đất được 90/180 ha cây lạc, đã trồng được 40 ha; cây đậu tương đã làm đất được 105/290 ha,
trồng được 12 ha. Dự kiến kết thúc gieo trồng trước 20/4.
(3)
Kiểm soát giết mổ 129 con trâu bò, 1.376 con lợn; kiểm dịch vận chuyển 178 con lợn, 4.100 con gia cầm. Xử
lý tiêu hủy 200 kg nội tạng trâu bò, 15 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh.
(2)
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thuật, phát triển và tạo dựng thương hiệu chứng nhận tại Hua Nà, Mường Cang).
1.2. Lâm nghiệp
Chỉ đạo chăm sóc 619,4 ha rừng phòng hộ, gieo ươm 847.340 cây giống các
loại phục vụ trồng rừng năm 2017. Thực hiện chi trả và hoàn thiện hồ sơ quyết toán
kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016 với tổng số tiền 12.358,6 triệu
đồng/25.958 ha. Tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng cho 4.093
lượt người/65 cuộc họp thôn, bản; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với 826 hộ gia
đình. Công tác quản lý bảo vệ rừng được triển khai quyết liệt, phát hiện 9 vụ vi
phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 6,915 m3 gỗ xẻ các loại, thả về tự
nhiên 1.354 cá thể chim Chào mào. Chỉ đạo thành viên Ban Chỉ đạo PCCCR của
huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động công tác PCCCR mùa khô.
1.3. Công tác thủy lợi
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường
xuyên kiểm tra các tuyến kênh mương đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho cây trồng
vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017. Thường xuyên kiểm tra, quản lý và bảo vệ
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình đã được đầu tư xây dựng.
2. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới tại các xã gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tổ chức phát động phong trào xây
dựng nông thôn mới tại xã Mường Mít; tổ chức kiểm tra và đôn đốc tình hình
triển khai công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã. Tổ chức Lễ công bố xã
Hua Nà đạt chuẩn nông thôn mới (ngày 14/2/2017). Đôn đốc các xã xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017.
3. Tài nguyên - môi trường
Chỉ đạo các xã, thị trấn lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
theo quy hoạch và kế hoạch; tổ chức rà soát thông báo kế hoạch sử dụng đất năm
2017. Tổ chức thu hồi 5,86 ha đất thi công cho 7 công trình. Đã thẩm định và
cấp 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân với tổng diện tích
59.103,31 m2. Thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai xảy ra
trên địa bàn theo đúng thẩm quyền.
Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi
trường; đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu gom rác thải. Tăng cường
công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Kiểm
tra khai thác khoáng sản (đá) tại Mỏ đá Hợp tác xã Phương Nhung, xã Phúc
Than và Mỏ đá do Công ty Cổ phần Huy Ngọc tại xã Mường Cang; Kiểm tra,
lập biên bản yêu cầu dừng việc khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại xã Tà Hừa
của Doanh nghiệp Hùng Cường do giấy phép hết hạn khai thác; xác nhận 5 kế
hoạch đăng ký bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và
các dự án xây dựng trên địa bàn.
4. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, tổng giá trị công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 22.790,3 triệu đồng, trong đó: công nghiệp
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khai thác 6.336,4 triệu đồng, công nghiệp chế biến 15.745,2 triệu đồng, sản xuất
và phân phối điện nước 708,7 triệu đồng và một số ngành khác.
5. Tài chính - tín dụng, Thương mại - dịch vụ
Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến 08/3/2017 đạt 6.335 triệu đồng
(đạt 13% kế hoạch). Tổng chi ngân sách đạt 67.024 triệu đồng (đạt 13% kế
hoạch), trong đó chi thường xuyên 64.310 triệu đồng.
Ước đến ngày 31/3/2017, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huy động vốn
đạt 428 tỷ đồng, trong đó vốn dân gửi 369 tỷ đồng, tổng dư nợ ước tính 479 tỷ
đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội huy động vốn đạt 7.762 triệu đồng, trong đó
huy động tiết kiệm dân cư đạt 4.294 triệu đồng; tổng dư nợ 236.982 triệu đồng
với 8.978 hộ vay vốn; nợ quá hạn 1.099 triệu đồng. Nhìn chung hoạt động ngân
hàng cơ bản ổn định.
Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 134.955,6 triệu đồng. Công tác
quản lý giá thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng được các cơ quan
chức năng tăng cường thực hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, nhất là
dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán (kiểm tra 72 lượt đối với 69 cơ sở sản
xuất kinh doanh, nhắc nhở 22 cơ sở, xử phạt tại chỗ 26 cơ sở).
6. Xây dựng cơ bản - Quản lý đô thị
6.1. Xây dựng cơ bản
Tổng kế hoạch vốn giao năm 2017 là 37.651 triệu đồng/14 công trình (3
công trình tiếp chi, 11 công trình khởi công mới) hiện nay chưa thực hiê ̣n giải
ngân, trong đó:
- Nguồn vốn do tỉnh quản lý, kế hoạch vốn 18.371 triệu đồng/8 công trình
(tiếp chi 1 công trình, khởi công mới 7 công trình).
- Nguồn vốn do huyện quản lý, kế hoạch vốn 19.280 triệu đồng/6 công
trình (tiếp chi 2 công trình, khởi công mới 4 công trình).
Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tăng
cường kiểm tra, giám sát thi công các công trình trên địa bàn do huyện quản lý,
đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Hiện nay đang thực hiện 4 công trình, đã
quyết toán 10 công trình, đang thẩm định hồ sơ quyết toán 92 công trình.
6.2. Quản lý đô thị
Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, cấp phép kinh doanh, cấp phép xây
dựng (cấp phép xây dựng nhà ở cho 17 hộ gia đình). Chỉ đạo quyết liệt công tác
đảm bảo trật tự đô thị trong dịp lễ, tết trên địa bàn huyện. Kiên quyết xử lý các
sai phạm về quy hoạch đô thị, lấn chiếm hành lang giao thông đặc biệt là khu
vực Chợ trung tâm.
7. Tái định cư
Tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân tái định cư khắc phục khó
khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống. Tiếp tục triển khai thực hiện xây
dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ đời sống cho các khu điểm tái định cư.
Hiện nay đang triển khai thực hiện 9 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (Huội
Quảng: 5 dự án; Bản Chát: 4 dự án), UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn
4

đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án.
II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục - đào tạo
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác đổi mới quản lý giáo dục, phương
pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì tỷ lệ chuyên cần, đảm bảo
sỹ số học sinh sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tổ chức sơ kết, đánh giá
chất lượng học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2016 2017, kết quả: chất lượng giáo dục ở các cấp học từng bước được nâng lên; quy
mô mạng lưới trường, lớp học được củng cố và phát triển, năm học 2016 2017 toàn huyện có 20.113 học sinh/793 lớp học của 52 đơn vị trường(4). Tổ
chức thi kiểm tra năng lực chuyên môn giáo viên cấp mầm non, tiểu học,
THCS đối với giáo viên được dưới 6,5 điểm trong đợt kiểm tra trước. Giao chỉ
tiêu và chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại 3 trường năm 2017.
2. Y tế - Dân số
Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được duy trì, các biện pháp
phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh được triển khai kịp thời. Tình hình
dịch bệnh trên địa bàn cơ bản ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tổ chức
khám bệnh cho 33.907 lượt người (19.262 lượt người nghèo; 5.881 lượt trẻ em
dưới 6 tuổi). Tập trung kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
nhất là trong dịp trước và trong tết Nguyên đán, không có ca, vụ ngộ độc xảy ra;
tổ chức kiểm tra 316 lượt/771 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm,
dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể, trong đó phát hiện 6 cơ sở vi phạm, đã cảnh
cáo, nhắc nhở.
Các chương trình MTQG được triển khai tích cực: duy trì tiêm chủng
thường kỳ tại 12/12 xã, thị trấn đảm bảo an toàn; tuyên truyền, thực hiện các
biện pháp tư vấn, can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV.
Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách dân số - KHHGĐ. Triển
khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ tại Trung tâm Y tế
huyện và các Trạm Y tế. Tổng số trẻ em sinh ra 345 trẻ, giảm 71 trẻ so với cùng
kỳ năm 2016, trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên 35 trẻ chiếm 10,1%. Tổ chức tuyên
truyền, tư vấn và duy trì triển khai mô hình can thiệp nhằm làm giảm tình trạng
tảo hôn, kết hôn cận huyết thống tại các xã, thị trấn.
3. Văn hóa - thể thao
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền mừng Đảng, mừng
Xuân Đinh Dậu 2017, tạo không khí vui tươi phục vụ Nhân dân đón xuân, đón
tết. Đặc biệt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao như: Hội xòe chiêng
mừng xuân Đinh Dậu tại xã Khoen On; 7 giải thể thao mừng Đảng mừng Xuân;
Hội thi phụ nữ tài năng duyên dáng huyện Than Uyên năm 2017... thu hút đông
Cấp Mầm non, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng về cân nặng chiều cao đạt từ 82,9% đến 91%, chất lượng
giáo dục đạt 84%; cấp Tiểu học, chất lượng kiểm tra cuối kỳ I đối với môn Toán đạt 95,7%, môn Tiếng Việt đạt
96,8%; cấp THCS tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực từ trung bình trờ lên đạt 85,2%, khá giỏi chiếm 37,1%;
cấp THPT, tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 92,9%, trong đó khá giỏi chiếm 39,6%.
Học sinh bỏ học trong quý: 39 em (2 em học sinh Tiểu học, 37 em học sinh THCS); tỉ lệ chuyên cần 97%.
(4)
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đảo quần chúng nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức tham gia.
Chỉ đạo phối hợp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các
xã, thị trấn đăng ký thi đua thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”năm 2017.
Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, chỉ đạo các
đơn vị đảm bảo tốt công tác thông tin liên lạc, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhiệm
vụ chính trị và nhu cầu thông tin liên lạc của Nhân dân, tổ chức 12 buổi thông
tin lưu động, văn nghệ quần chúng.
4. Lao động - Xã hội
Phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 (4.071 hộ
nghèo, 1.259 hộ cận nghèo). Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo được
các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, đảm bảo mọi người dân được đón tết
Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức thăm hỏi tặng 453
suất quà, trị giá 375,7 triệu đồng cho người có công; 1.435 xuất quà, trị giá
767,5 triệu đồng cho hộ nghèo và hỗ trợ cho 609 hộ nghèo không có khả năng
ăn tết.
Triển khai kế hoạch cai nghiện ma túy tại gia đình, trung tâm 05-06 tỉnh
cho 20 người nghiện ma túy năm 2017. Chỉ đạo phối hợp xác nhận danh sách
cấp 45.524 thẻ BHYT cho các đối tượng người nghèo, cận nghèo, người dân tộc
thiểu số năm 2017. Ban hành kế hoạch tổ chức tháng hành động an toàn vệ sinh
lao động lần thứ I năm 2017. Công tác cứu trợ xã hội, bảo trợ trẻ em tiếp tục
được quan tâm thực hiện theo kế hoạch.
5. Công tác dân tộc
Ngay từ đầu năm, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc,
bám sát mục tiêu giảm nghèo có hiệu quả, góp phần ổn định dân cư, cải thiện và
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như các chương trình 135, 30a... Đối
với Chương trình 135, có 12 công trình kéo dài sang năm 2017, khối lượng thực
hiện 1.677 triệu đồng, khối lượng giải ngân 521 triệu đồng.
III. QUỐC PHÒNG, AN NINH

1. Quân sự - Quốc phòng địa phương
Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực
lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức lực lượng trực bảo vệ các ngày lễ, tết
đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh các kế hoạch quân sự
quốc phòng địa phương như: kế hoạch công tác QS-QP năm 2017, kế hoạch tổ
chức ra quân huấn luyện, kế hoạch GDQP địa phương năm 2017… Tổ chức Hội
nghị tổng kết công tác QS-QP năm 2016 phương hướng nhiệm vụ công tác QSQP năm 2017. Tổ chức lễ giao nhận quân cho 105 công dân, đảm bảo nghiêm
túc tạo không khí phấn khởi và khơi dậy truyền thống, lòng tự hào dân tộc của
Nhân dân trên địa bàn.
Chỉ đạo làm tốt công tác củng cố, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ,
năm 2017 tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,88% so với tổng dân số toàn huyện. Sắp xếp
lực lượng Dự bị động viên quân số 1.014 đồng chí vào các đơn vị theo quy định.
Duy trì tốt công tác hậu cần - kỹ thuật.
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2. An ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông
Tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định, không có vụ việc phức
tạp xảy ra. Tiếp tục tăng cường xuống cơ sở nắm tình hình, đặc biệt là địa bàn di
dân tái định cư. Phối hợp tuyên truyền về công tác tôn giáo cho các hộ dân theo
đạo trên địa bàn huyện, tình hình tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn cơ
bản ổn định không có tình hình phức tạp xảy ra, theo dõi sát sao nắm bắt tình
hình theo đạo và di cư tự do tại các xã trọng điểm(5). Phân công lực lượng xuống
địa bàn các xã, thị trấn; địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT để nắm chắc tình
hình trước trong và sau Tết Nguyên đán năm 2017. Trong quý đã bắt, khởi tố 6
vụ (10 đối tượng) tội phạm hình sự; phát hiện, bắt giữ 32 vụ (40 đối tượng) tàng
trữ, mua bán trái phép chất ma tuý(6).
Chỉ đạo cơ quan chức năng làm tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao
thông, trật tự công cộng, đặc biệt là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Tổ
chức 2 buổi tuyên truyền Luật an toàn giao thông đường bộ với 482 lượt người
tham gia. Phát hiện, lập biên bản 125 trường hợp vi phạm, tạm giữ 68 xe mô tô,
57 giấy tờ các loại, tiến hành xử phạt 66 trường hợp phạt tiền thu nộp Kho bạc
Nhà nước 51,1 triệu đồng. Trong quý, xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 2
người chết, hư hỏng 1 xe ô tô, 1 xe mô tô, 1 xe đạp.
Tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, củng cố
vững chắc hệ thống chính trị tại cơ sở, tổ chức họp phát động phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh tổ quốc được 41 bản với 2.234 lượt người tham gia tại các
địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.
IV. NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP

1. Nội vụ
Tổ chức tốt bộ máy chính quyền, quản lý và sử dụng biên chế, điều động,
bổ nhiệm mới 4 lãnh đạo phòng ban chuyên môn, thực hiện điều động, bổ nhiệm
công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; cử 4 công
chức, viên chức đi học Đại học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mở 3
lớp đào tạo bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Thành lập Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
tại UBND huyện, ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa theo mô hình một
cửa liên thông tại UBND huyện, tăng cường triển khai thực hiện công tác cải
cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục
thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách.
2. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thanh tra, phòng chống
tham nhũng lãng phí
Trong quý, đã tiếp 58 lượt công dân (58 người) chủ yếu đề nghị xem xét
chế độ đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách và một số nội
dung khác. Các kiến nghị, phản ánh của công dân được tiếp nhận và giải quyết
Hiện nay trên địa bàn huyện có 889 khẩu/148 hộ/11 bản của 6 xã theo đạo.
175.84 gam hêrôin, 3.96 gam thuốc phiện, 191.03g hồng phiến, 28,9 triệu đồng; 13 điện thoại di động và một
số tài sản khác.
(5)
(6)
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kịp thời theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận 37 đơn kiến nghị, phản ánh đã
tiến hành giải quyết lần đầu 34 đơn, 3 đơn còn lại đang trong quá trình xem xét
giải quyết.
Triển khai 2 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch về lĩnh vực quản
lý đầu tư xây dựng cơ bản, đã kết thúc 1 cuộc, kết quả: nhắc nhở đối với lãnh
đạo đơn vị được thanh tra trong việc quản lý, điều hành thực hiện nguồn vốn
được giao cần có những chỉ đạo sát sao hơn trong công tác quản lý đầu tư
XDCB, đảm bảo về quá trình giám sát, nghiệm thu, thanh toán các hạng mục
công việc, số tiền, tài sản thu hồi, xử lý trong quá trình thanh tra 17,7 triệu
đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước.
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tham
nhũng trong đơn vị theo Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 17/02/2017 của
UBND huyện; yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát
các hoạt động của đơn vị nhằm ngăn chặn kịp thời những sai phạm; chỉ đạo đưa
nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo
nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, học viên về công tác đấu tranh phòng,
chống tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
của cấp trên. Cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc học tập, thực hiện Luật
phòng, chống tham nhũng, đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành nhiệm
vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
của địa phương.
3. Tư pháp
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật. Trong quý I đã triển khai tuyên truyền 7 buổi với 295 lượt người tham
gia, từng bước nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân. Xây dựng kế hoạch
kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2017. Tổ chức tổng kết
công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016.
Thực hiện tốt các công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực, hòa giải, duy trì
hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lí. Trong quý, tổ chức hòa giải
thành 2/2 vụ (liên quan đến tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự và tranh chấp
phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình).
4. Dân vận chính quyền
Hướng dẫn việc tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn
vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và công tác dân vận chính quyền năm
2016 trên địa bàn huyện; tổng kết công tác Quy chế dân chủ, công tác dân vận
chính quyền năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ban hành kế hoạch
công tác dân vận chính quyền năm 2017.
Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, nắm bắt tình hình,
tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện triển khai lồng ghép các chương
trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh
thần của Nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao nhận
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thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng hội viên, đoàn viên
và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước.
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm
Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã sớm cụ thể hoá các chỉ tiêu kế hoạch,
chủ động có nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành, đã thu được nhiều kết quả
quan trọng: gieo cấy vụ Đông Xuân đảm bảo kế hoạch, trong khung thời vụ,
trồng cây màu vụ Xuân; phòng chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn gia súc, gia
cầm. Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tổ chức đón Tết
Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, đảm bảo cho Nhân dân đón tết, vui xuân an
toàn, tiết kiệm; tổ chức tốt việc thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách xã
hội trong dịp tết. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan
tâm thực hiện, công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng, không có dịch
bệnh lớn xảy ra. Tổ chức thành công Lễ phát động Tết trồng cây và phong trào
xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại xã Mường Mít. Các hoạt động thông tin
tuyên truyền có chuyển biến tích cực, phong trào thể dục thể thao đạt kết quả
cao. Công tác quân sự địa phương được duy trì, tổ chức Lễ giao nhận quân năm
2017 đảm bảo đủ chỉ tiêu, an toàn, chất lượng; công tác an ninh trật tự cơ bản ổn
định, giữ vững, vấn đề tôn giáo được theo dõi và kiểm soát tốt.
2. Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: công tác nắm
tình hình ở cơ sở của một số cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn chưa sâu
sát. Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần của một số đơn vị trường vùng khó, vùng
sâu, vùng xa thời điểm trước và sau tết Nguyên đán chưa cao; còn tiểm ẩn tình
trạng học sinh bỏ học, tảo hôn, đi khỏi địa phương. Tình hình triển khai kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của một số xã còn
chậm; một số xã, thị trấn giao chỉ tiêu kế hoạch đến các thôn bản, khu phố chưa
chi tiết, cụ thể.
VI. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2017

(1). Đôn đốc chỉ đạo Nhân dân thực hiện tốt lịch thời vụ nhằm tăng vụ,
hạn chế sâu bệnh, tăng năng suất cây trồng, phấn đấu gieo trồng một số loại cây
vụ Xuân Hè (ngô, lạc, đậu tương kết thúc trước 20/4), chủ động đảm bảo nước
tưới tiêu cho sản xuất; tăng cường theo dõi, cảnh báo phòng chống dịch bệnh
trên cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo thực hiện tăng vụ, gieo trồng cây màu xuống
chân ruộng không chủ động nước và trên đất đồi, đất bãi. Chăm sóc diện tích
chè hiện có theo đúng quy trình kỹ thuật, tập trung triển khai thực hiện trồng
chè, trồng rừng theo kế hoạch. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác phòng
cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2017, tổ chức tuần tra, trực 24/24h vào
những ngày cao điểm. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với xã Mường
Mít đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
(2). Phát huy tối đa về chức năng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về
tài nguyên, môi trường. Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020; tiếp tục triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các
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các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; tổ chức rà soát diện tích đất rừng sản xuất tại
các xã có điểm tái định. Tăng cường quản lý hoạt động khai thác tài nguyên,
khoáng sản, kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ gây ô
nhiễm môi trường.
(3). Tiếp tục thi công các công trình dự án kéo dài sang năm 2017, khởi
công mới các công trình, dự án đã được phân bổ, bố trí kế hoạch vốn năm 2017,
đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công;
Tiếp tục triển hai thực hiện Đề án hỗ trợ sau tái định cư thủy điện Huội Quảng Bản Chát.
(4). Thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp; khuyến khích phát triển các ngành nghề công nghiệp chế biến, sản
xuất, khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ. Triển khai cấp phép, kiên quyết xử lí
các sai phạm về quy hoạch đô thị, mỹ quan đô thị. Thường xuyên phối hợp tổ
chức kiểm tra, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.
(5). Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và tổ chức xét tập sự cho
giáo viên đợt I năm học 2016 - 2017. Khảo sát thi đua cuối năm, tổng kết và
bình xét, xếp loại cuối năm học. Tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn cho
cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn ngành giáo dục. Chỉ đạo hướng dẫn công tác
tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 và các trường PTDT bán trú.
(6). Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, duy trì và nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho
người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi. Tuyên truyền, huy
động sự tham gia của Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác
dân số - KHHGĐ, đặc biệt là vấn đề tảo hôn, sinh con thứ ba. Tuyên truyền các
chế độ, chính sách, BHYT của nhà nước đến với Nhân dân. Tăng cường công
tác giám sát dịch tại cơ sở, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Tập trung
nguồn lực kiểm soát phát hiện kịp thời các loại dịch bệnh và điều trị tích cực
không để dịch lớn xảy ra.
(7). Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác dạy nghề năm 2017
theo chỉ tiêu kế hoạch giao. Tiếp tục tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn lao động
đi làm việc theo hợp đồng trong và ngoài nước. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm
70 năm ngày thương binh liệt sỹ. Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch cai
nghiện ma túy theo chỉ tiêu giao. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các
xã, thị trấn tổng hợp danh sách đề nghị cứu đói giáp hạt năm 2017 và danh sách
đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế bổ sung cho trẻ dưới 6 tuổi.
(8). Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng văn
kiện và tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn cho xã Pha Mu vào
tháng 5/2017. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng Dân quân tự vệ năm thứ nhất.
Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ huấn luyện Dân quân tự vệ
mở rộng xong trước 30/6/2017. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
chào mừng kỷ niệm 42 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2017).
(9). Tập trung chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Tiếp
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tục thực hiện những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (tội phạm trộm cắp,
tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người...), đặc biệt là phòng chống tệ nạn ma
túy trong tháng 6 “tháng phòng chống ma túy”. Tăng cường quản lý nhà nước về
trật tự xã hội, tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường
liên thôn, xã, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tiếp tục tuyên truyền
thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
(10). Xét duyệt nâng lương đợt I; mở 1 lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước
chương trình chuyên viên. Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, cải cách hành
chính năm 2017 theo kế hoạch; duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời
các khiếu nại, tố cáo của công dân đúng pháp luật, tiếp tục kiểm tra, rà soát vụ
việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Tuyên truyền đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai thực hiện nhiệm vụ tại bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại “một cửa liên thông” tại UBND huyện và
các xã, thị trấn. Chỉ đạo thực hiện các công tác thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ…
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 của
UBND huyện Than Uyên.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KH-ĐT;
- TT. Huyện uỷ, HĐND, Lãnh
đạo UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn trực
thuộc UBND huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hoàng Văn Hiêng
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