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THÔNG BÁO 
Kết luận của Đồng chí Nguyễn Việt Hà – Quyền Chủ tịch UBND huyện  

tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2022 

 

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ 

tháng 12 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Việt Hà – Quyền Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Phó Chủ 

tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế, Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thống kê khu 

vực, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Đội Quản lý thị trường số 4, kho 

bạc nhà nước huyện, Chi cục Thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội huyện; Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. Phiên họp đã thảo luận các 

nội dung: (1) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Bảo Yên tháng 11 và 11 tháng, nhiệm vụ chủ yếu tháng cuối năm 2022; (2) Báo 

cáo đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Huyện ủy, 

UBND huyện; (3) Báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022; (4) Báo 

cáo công tác thu – chi ngân sách nhà nước 11 tháng; (5) Báo cáo về tiến độ giải 

phóng mặt bằng công trình Cảng hàng không Sa Pa; (6) Báo cáo về tiến độ thực 

hiện dự án khu tái định cư cảng hàng không Sa Pa; (7) Báo cáo tiến độ thu tiền 

sử dụng đất năm 2022; tiến độ xử lý các trường hợp có nhà ở và công trình xây 

dựng khác trên đất chưa phù hợp mục đích sử dụng đất; (8) Báo  cáo về tiến độ 

tiêm phòng vắc xin Covid-19 tháng 11/2022 (9); Báo cáo về tiến độ thực hiện 

xóa nhà ở chưa đạt chuẩn trên địa bàn huyện tính tới hết 11 tháng năm 2022. 

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn 

Việt Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

I. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Bảo Yên tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2022 

Tính đến hết tháng 11, UBND huyện quyết tâm và quyết liệt trong công 

tác chỉ đạo điều hành nhằm hoàn thành mục tiêu Kế hoạch năm 2022 đã giao, 

tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, giải ngân kế hoạch vốn, giải phóng mặt bằng,… Kết quả cụ 

thể một số chỉ tiêu tổng hợp như sau: Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tốt; 

trong tháng 11 tập trung triển khai sản xuất cây vụ đông; tiến độ trồng rừng đảm 

bảo theo kế hoạch (trồng mới rừng sản xuất trên 1.601 ha, đạt 133,44% KH. Giá 
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trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt trên 175 tỷ đồng, bằng 100,4 % KH. Lượng 

khách tới các điểm tham quan, du lịch tăng mạnh, trên 886.000 lượt khách, đạt 

73,8% KH. Doanh thu từ dịch vụ du lịch lũy kế trên 590 tỷ đồng, đạt 82% KH. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 173,7 tỷ đồng, đạt 91% DT 

tỉnh giao và đạt 88% số phấn đấu thu của huyện. Giá trị giải ngân đạt trên 716 tỷ 

đồng bằng 71% KH giao (vốn Ngân sách tỉnh: 489,9 tỷ đồng, bằng 85% KH; 

vốn Ngân sách huyện: 225,4 tỷ đồng, bằng 52% KH). Các nhiệm vụ trong lĩnh 

vực văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã 

hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được 

đảm bảo. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn huyện còn một số khó 

khăn, vướng mắc như: Dự kiến 04 chỉ tiêu không hoàn thành Kế hoạch năm 

2022 giao (Diện tích chè, sản lượng chè búp tươi, số xã hoàn thành nông thôn 

mới, số tiêu chí nông thôn mới bình quân). Một số nội dung vướng mắc chưa 

được giải quyết triệt để như: Công tác thanh quyết toán, bồi thường giải phóng 

mặt bằng một số dự án trên địa bàn; tiến độ thi công một số dự án còn chậm; 

một số dự án trọng điểm chưa được triển khai thực hiện dẫn tới hạn chế trong 

hiệu quả bố trí nguồn lực đầu tư phát triển; vướng mắc về công tác giải quyết 

đơn thư, khiếu nại, tố cáo; trả lời, giải quyết các  ý kiến, kiến nghị của cử tri… 

An ninh, trật tự an toàn xã hội trong tháng cuối năm tiềm ẩn nhiều nguy cơ. 

II. Nhiệm vụ chủ yếu tháng 12 năm 2022 

Tháng 12 là tháng cuối cùng của năm nên được xác định là thời gian quan 

trọng để tập trung hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm được giao. UBND 

huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các mục  tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp đã đề ra của năm 2022 tại các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, 

Kế hoạch hành động... của Huyện ủy, UBND huyện, trong đó chú trọng thực 

hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Nhiệm vụ chung 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2022 ở mức 

cao nhất (đặc biệt là các chỉ tiêu, mục tiêu còn đạt thấp). Tăng cường trao đổi, 

làm việc với các bộ phận, các cơ quan và địa phương; chủ động phối hợp nhằm 

tìm giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, không trông chờ, ỷ lại, né 

tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để giải quyết và hoàn 

thành các công việc được giao một cách nhanh chóng, hiệu quả. 

- Tổ chức tổng kết nhiệm vụ các ngành, lĩnh vực, địa phương năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện đánh giá, 

phân xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. Các xã, thị trấn hoàn 



3 
 

 

thành giao kế hoạch năm 2023 ngay sau Hội nghị giao chỉ tiêu của UBND 

huyện. Các cơ quan, đơn vị cơ bản hoàn thành tổng kết nhiệm vụ năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2023 xong trước ngày 30/12/2022; các xã, thị trấn 

tổng kết xong trước ngày 06/01/2023. Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 

ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. 

- Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ, UBND các xã, thị trấn 

chuẩn bị tốt cho kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của HĐND các cấp. 

- Chuẩn bị các nội dung, điều kiện, đặc biệt là các chế độ an sinh xã hội 

để đảm bảo người dân được đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, phấn 

khởi. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới 

- Các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU 

của Tỉnh ủy, các chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung chăm sóc vụ Đông, 

chuẩn bị tốt phương án chống hạn, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, tiếp tục 

tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản, 

không để dịch bệnh lớn xảy ra. 

- Văn phòng Điều phối Nông thôn mới phối hợp với các cơ quan, đơn bị 

liên quan chuẩn bị nội dung tổng kết xây dựng Nông thôn mới năm 2022. Tập 

trung vào các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, triển khai trong năm 

2023, đảm bảo tiến độ thực hiện đề án Huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 

2025. 

2.2. Về đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn 

Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục rà soát, báo cáo kết quả giải ngân các 

kế hoạch vốn năm 2022 (vốn trung ương, tỉnh, địa phương); tham mưu văn bản 

đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương (là chủ đầu tư) tiếp tục đẩy nhanh công 

tác chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai thi công đối với các công trình đủ điều 

kiện. Đẩy nhanh tiến độ thi công của các công trình, dự án đang thực hiện để có 

khối lượng nghiệm thu, thanh toán vốn, đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 

năm 2022. Thực hiện báo cáo tiến độ giải ngân theo ngày và có cam kết giải 

ngân theo tuần. 

2.3. Quản lý tài nguyên, môi trường, trật tự đô thị 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc đẩy nhanh tiến độ 

chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp làm nhà trên đất nông 

nghiệp đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch giao năm 2022. 
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- UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch 

xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo hoạt động xây dựng trên địa 

bàn đúng quy định, đặc biệt trong thời gian cuối năm, nhu cầu về xây dựng của 

người dân tăng cao.  

2.4. Về giải phóng mặt bằng công trình Cảng hàng không Sa Pa  

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Tổ công tác giải phóng Mặt bằng công trình Cảng hàng không Sa 

Pa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng 

mặt bằng khu tái định cư cảng hàng không và dự án cảng hàng không Sa Pa đảm 

bảo kế hoạch.  

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng tham mưu cho UBND huyện văn bản đề 

nghị ứng nguồn vốn phân bổ cho năm 2023, đảm bảo kinh phí chi trả cho các 

hoạt động bố trí tái định cư công trình Cảng hàng không Sapa đảm bảo tiến độ. 

2.5. Thu ngân sách nhà nước 

Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Chi cục thuế tiếp tục đôn đốc 

tăng cường thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách. Phấn đấu kế hoạch thu 

ngân sách năm 2022 đạt mức cao nhất so với dự toán giao. 

2.6. Về nâng cao chất lượng nhà ở  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, 

thị trấn tiếp tục rà soát số lượng các nhà ở chưa đạt chuẩn trên địa bàn đủ điều 

kiện để hỗ trợ, đảm bảo các đối tượng được hỗ trợ là cần thiết, xác đáng.   

2.7. Văn hóa - Xã hội 

* Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các 

đơn vị nhà trường thường xuyên duy trì, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ học 

sinh ra lớp, đặc biệt sau dịp nghỉ tết Nguyên đán. Xây dựng kế hoạch sơ kết học 

kỳ I năm học 2022 – 2023.   

- Các đơn vị nhà trường có bếp ăn tập thể, học sinh bán trú tích cực đẩy 

mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn trường học và vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường học, tích cực triển khai đưa 

học sinh lớp 3, 4 5 từ điểm trường lẻ về điểm trường trung tâm khi đủ điều kiện 

trong thời gian tới.  

* Lĩnh vực Y tế:  

- Tiếp tục nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong phòng chống 

dịch Covid-19 và các dịch bệnh trên người khác, đặc biệt trong thời điểm giao 
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mùa. Trung tâm Y tế tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, tích cực triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin Covid-19 trong các 

tháng cuối năm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin theo kế hoạch của tỉnh. Thường 

xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ tiêm phòng với Lãnh đạo UBND để kịp thời 

nắm bắt, chỉ đạo. 

- Trung tâm Y tế báo cáo lãnh đạo UBND huyện về việc Chiến dịch 

truyền thông về dân số năm 2022 đạt kết quả thấp (01 xã đạt trên 50% kế hoạch, 

tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 vẫn còn tái diễn), trong đó làm rõ nguyên 

nhân, trách nhiệm và các giải pháp khắc phục, thời gian xong trước ngày 

15/12/2022. 

* Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin Tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch tổ 

chức chương trình văn hóa, thể thao, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân 

trong dịp tết Nguyên đán và cả năm 2023. UBND các xã, thị trấn đăng ký các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao về UBND huyện (qua Phòng Văn 

hóa và Thông tin) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước khi tổ chức. 

- UBND các xã, thị trấn tích cực triển khai hướng dẫn thành viên Tổ hỗ 

trợ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, bản, đảm bảo hoạt động thường xuyên, 

hiệu quả.   

* Lĩnh vực an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo:  

UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát, thực hiện tốt các chính sách an 

sinh, xã hội ngay từ đầu năm và trong các dịp Lễ, tết. Phối hợp làm việc với các 

tổ chức tình nguyện, nhà hảo tâm thực hiện các chương trình thiện nguyện trên 

địa bàn đảm bảo tính hợp lý, đúng mục đích. Chủ động phối hợp với Phòng Lao 

động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, triển 

khai kế hoạch thăm hỏi, trao, tặng quà các đối tượng trong dịp tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023 đảm bảo thiết thực, đúng quy định. 

2.8. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

Thanh tra huyện tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người 

dân, đặc biệt đối với các trường hợp đã có văn bản giao các cơ quan, đơn vị thực 

hiện nhưng chưa giải quyết kịp thời, triệt để ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. 

Khẩn trương ban hành các kết luận thanh tra đối với các nội dung thực hiện 

thanh tra trong thời gian qua.  

2.9. Về cải cách hành chính, chuyển đổi số  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nâng cao văn hóa, đạo 

đức, kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ; nghiêm chỉnh chấp hành nội 
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quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm các nội dung tại 

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai, đặc biệt về 

việc không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ hành chính; tích cực 

nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, công tác phối hợp giữa các ngành, 

địa phương đảm bảo chặt chẽ, trách nhiệm, hiệu quả.  

Phấn đấu hoàn thành và nâng cao các chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số 

Ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số Sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước,… năm 2022 đạt xếp loại, kết quả cao 

nhất, duy trì vị trí trong các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

2.10. An ninh, quốc phòng 

Công an huyện chủ động rà soát, nắm bắt tình hình trên từng địa bàn, đảm 

bảo ổn định trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời điểm cuối năm, tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.  

III. Về các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tại phiên họp 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung ý kiến trả lời của các đại 

biểu tham dự phiên họp, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Trường hợp cần thiết 

đề nghị có văn bản cụ thể gửi UBND huyện để có cơ sở xem xét, chỉ đạo. Giao 

Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng hợp, 

đề xuất giải quyết. Trường hợp đã có văn bản gửi đến UBND huyện, nếu đủ 

điều kiện xử lý trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét quyết định, nếu chưa đủ 

cơ sở giải quyết thì tham mưu văn bản của Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, giao 

nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Việt Hà – Quyền Chủ tịch 

UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 12 năm 2022. Văn 

phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương 

biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ĐVSN thuộc huyện (t/h);; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (t/h); 
- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TH (các CV). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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