
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BC-UBND    Mường Khương, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 

từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2021) 

 

Thực hiện Thông báo số 163-TB/HU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Huyện 

ủy Mường Khương, về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị giao 

ban Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; Ủy ban nhân huyện báo cáo 

kết quả thực hiện trong tuần như sau: 

I. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 
Trong tuần UBND huyện ban hành 28 Văn bản chỉ đạo điều hành thuộc các 

lĩnh vực: Nông lâm nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Nông thôn mới: 10 Văn 

bản; Tài chính, xây dựng cơ bản: 0 Văn bản; Văn hóa xã hội, Nội chính: 18 Văn 

bản, cụ thể: 

1. Về Nông lâm nghiệp và tài nguyên môi trường 

 Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2021; tập trung kiểm soát, thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi đặc biệt là bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi; triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ 

rừng phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020-2021; rà soát, đề nghị điều 

chỉnh kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2021; báo cáo kết quả rà soát, tình 

hình sạt lở đất và xử lý sạt lở bờ sông;  đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, xử lý các 

trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai; triển khai Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về quản lý, thăm dò, khai thác và chế 

biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. 

2. Về văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng 

Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Lào Cai; thẩm định kinh phí phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin Bại liệt (IPV) năm 2021; 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 18/3/2021 của tỉnh Lào Cai, 

về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2021; Chỉ đạo 

ngành giáo dục tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 15/01/2021 của Huyện ủy Mường Khương về nâng 

cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề giai đoạn 2021-2025; báo cáo rà soát cơ sở 

vật chất theo Thông báo kết luận số 338 UBND tỉnh; Báo cáo rà soát, đánh giá tổ 

chức và hoạt động của Hội Khuyến học; tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam; báo cáo vướng mắc liên quan đến việc lắp 

đặt, xây dựng trạm BTS trên tài sản công; tham mưu văn bản triển khai văn bản 

hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2021; triển khai chỉ đạo tiếp tục ngăn 

chặn hoạt động vận chuyển cá tầm không nằm trong danh mục được cấp phép; triển 
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khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý nhà 

nước cho cán bộ, công chức thực hiện Đề án: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 

lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025”; triển khai thực hiện Đề 

án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy; triển khai nhân rộng Đề án “Tuyên 

truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” năm 2021; đổi mới hình 

thức báo cáo và tổ chức các kỳ họp giao ban thường kỳ của UBND huyện.  

Hoạt động của Lãnh đạo UBND huyện 
Dự đầy đủ các cuộc họp do UBND tỉnh, các sở ban ngành và Huyện ủy tổ chức 

- Ngày 22/3/2021:  

+ Chủ trì Hội đồng xét duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP. 

+ Dự họp đánh giá tình hình rà soát, hoàn thiện thủ tục hồ sơ, thủ tục các DA 

thủy điện. 

+  Làm việc với UBND các xã: Bản Lầu, Lùng Vai và Công ty Á Châu bàn 

giải pháp rải vụ dứa; công tác chuẩn bị cho khánh thành nhà máy. 

- Ngày 23/3/2021: Chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị về triển khai triển 

khai công tác thu ngân sách, đấu giá đất, tạo quỹ đất năm 2021 

- Ngày 24/3/2021: Dự Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 

(26/3/1931-26/3/2021). 

+ Làm việc với BQL DA của Quân khu 2 làm đường tuần tra biên giới. 

+ Dự Lễ phát động cấp tỉnh Ngày thế giới phòng chống Lao 24/3. 

- Ngày 25/3/2021:  

+ Làm việc với các cơ quan, đơn vị về thu ngân sách, đấu giá đất, tạo quỹ đất 

- Ngày 26/3/2021:  

+ Dự Hội nghị sơ kết công  tác bảo đảm TTATGT quý I năm 2021 và phương 

hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021. 

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp 

* Trồng trọt: Nhân dân tiếp tục làm đất, triển khai sản xuất vụ xuân 2021; 

thu hoạch chuối, dứa và quýt, cụ thể: 

- Cây Ngô xuân: Nhân dân tập trung chăm sóc, cây sinh trưởng phát triển tốt 

chưa phát hiện sâu bệnh gây hại (trà sớm đang giai đoạn 9-12 lá, trà muộn 5-7 lá). 

- Đậu tương xuân: Trồng 200ha bằng 100% KH, nhân dân đang tập trung 

chăm sóc, cây sinh trưởng và phát triển tốt chưa phát hiện sâu bệnh gây hại (trà sớm 

đang giai đoạn 7-9 lá thật, trà muộn 4-6 lá).  

- Cây Lúa xuân: Làm đất được 29ha (lũy kế được 394ha), cấy được 167ha (lũy 

kế cấy 197ha, bằng 46%KH). 

- Cây Ngô Chính vụ: Nhân dân thực hiện đồng thời vừa làm đất, vừa triển 

khai trồng; kết quả làm đất được 1.480ha (lũy kế được 1.890ha), trồng được 830ha 

(lũy kế trồng được 980/4.000ha, bằng 25%KH). 

- Cây chuối: Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 20/3/2021 thì tổng diện tích 

chuối toàn huyện là 1.829,5ha, diện tích cho thu hoạch 1.333,7ha; trong tuần thu 

hoạch được 1.940 tấn (lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 24/3/2021 thu được 
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11.539tấn), giá bán bình quân trong tuần 6.000đồng/kg (tăng 2.000đ/kg so với tuần 

trước), giá trị sản lượng trong tuần đạt 11,64tỷ đồng (lũy kế đạt 69,9tỷ đồng); 90% 

sản lượng chuối xuất khẩu sang Trung Quốc (qua HTX Châu Thịnh Phong), 10% 

tiêu thụ trong và ngoài tỉnh (qua các thương lái nhỏ). 

- Cây quýt: Toàn huyện có 815 ha (diện tích kiến thiết 357 ha, diện tích cho 

thu hoạch 296 ha, diện tích trồng mới là 162ha); nhân dân đang chăm sóc, bón phân 

cho cây trồng. 

- Cây dứa: Toàn huyện có 1.184,8ha, diện tích cho thu hoạch là 604,6ha. Thu 

hoạch 2.690tấn (lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến 24/3/2021 thu hoạch 3.874,8tấn), giá 

bán 6.000đồng/kg; giá trị sản lượng trong tuần đạt 16,14tỷ đồng (lũy kế đạt 24,15tỷ 

đồng); thị trường tiêu thụ là trong và ngoài tỉnh (qua các thương lái và hộ gia đình 

bán lẻ).  

- Cây Chè: Toàn huyện có 3.476ha (trong đó: 1.149,8ha chè kiến thiết cơ bả; 

2.326,2ha chè kinh doanh). Hiện người dân đang thu hái chè xuân, kết quả trong 

tuần thu hoạch 204tấn (lũy kế 262tấn), giá bán bình quân 6.000đ/kg, giá trị sản lượng 

trong tuần đạt 1,22 tỷ đồng (lũy kế đạt 1,56 tỷ đồng). 

* Chăn nuôi: Phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm; triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh kỳ I/2021 cho vật nuôi, trong tuần tiêm 

được 4.926 liều (lũy kế được 7.426liều), trong đó: 1.050 liều LMLM trâu bò (lũy kế 

1.150), 1050 liều THT trâu bò (lũy kế 1.150 liều), 1.026liều dại chó (lũy kế 1.126 

liều), 900 liều dịch tả lợn (lũy kế 2.000 liều), 900 liều THT lợn (lũy kế 2.000 liều). 

 * Lâm nghiệp: Chỉ đạo thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 

công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020-2021 

theo Kết luận thanh tra của BCĐ Chương trình MTQG phát triển lâm nghiệp bền 

vững tỉnh Lào Cai.  

Công tác trồng mới rừng tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện, kế hoạch 

năm 2021 giao trồng mới 650ha (trong đó: 400ha rừng sản xuất; 100ha phòng hộ, 

thay thế; 100ha trồng rừng thay thế nương rẫy; 50ha trồng lại rừng sản xuất); trong 

tuần trồng mới 5ha rừng sản xuất (lũy kế trồng được 62,7ha), lũy kế trồng được 4ha 

trồng lại rừng sản xuất. 

* Công tác xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo, tổ chức họp đánh giá tiến độ 

thực hiện xây dựng NTM đối với xã phấn đấu hoàn thành NTM năm 2021 (xã Nậm 

Chảy); tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các lượt tiêu chí NTM, thôn kiểu mẫu, 

thôn NTM và xã NTM nâng cao năm 2021.  

2. Về quản lý, sử dụng đất đai 

 Tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, 

cá nhân theo quy định; trong tuần thực hiện cấp mới 07 giấy chứng nhận, lũy kế đến 

thời điểm báo cáo cấp 38 GCN với tổng diện tích là 10.152,2m2. Chỉ đạo triển khai 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về quản 

lý, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2020-2025. 

3. Tài chính  
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- Thu ngân sách nhà nước: 1.711 triệu đồng, lũy kế 11.243/58.450 triệu đồng, 

bằng 19% KH (thu tiền sử dụng đất 0 triệu đồng, lũy kế 3.704/30.000 triệu đồng, 

bằng 12,3% KH). 

- Thu ngân sách địa phương đạt: 1.515 triệu đồng, lũy kế 270.465/586.217 triệu 

đồng, bằng 46,1% KH; Chi ngân sách địa phương 4.729 triệu đồng; lũy kế 

112.272/586.217 triệu đồng, bằng 19,2% KH. 

4. Xây dựng cơ bản 

- Công tác giải ngân: Tại thời điểm báo cáo tổng kế hoạch vốn giao nguồn 

ngân sách tập trung năm 2021: 28 triệu đồng/ 10 công trình (Công trình hoàn thành 

5.800 triệu đồng/03 công trình; công trình chuyển tiếp 22.200 triệu đồng/07 công 

trình); giải ngân được 8.118 triệu đồng bằng 29% KH (Công trình hoàn thành đạt 

4.111 triệu đồng bằng 71% KH; công trình chuyển tiếp đạt 4.007 triệu đồng bằng 

18% KH vốn giao). 

- Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đã được giao, các dự án 

được UBND tỉnh giao cam kết hoàn thành bước phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

trước ngày 30/5/2021; hoàn thiện hồ sơ gửi các sở ngành liên quan của tỉnh trước 

ngày 05/6/2021. 

- Giao thông nông thôn: (1) Năm 2018 (chuyển tiếp) Gồm 01 công trình đường 

Sín Pao Chải – Na Măng, xã Tả Gia Khâu với chiều dài 5,0Km, hiện đang thi công 

mở nền + rải CP đạt 4,5/5,0Km, chiếm 90%; (2) Năm 2019 (chuyển tiếp) tổng số 26 

công trình đường GTNT với tổng chiều dài 98,08 Km (Mở mới + rải CP 

79,95km/83,2km đạt 96,1%; BTXM 14,88/14,88Km đạt 100%). (3) Năm 2020: 

Tổng số 33 danh mục đường GTNT với tổng chiều dài 128,0Km (Mở mới + rải CP 

102,3km/121,8km đạt 84%; BTXM 6.2km/6,2Km đạt 100%). 

5. Văn hóa xã hội 
- Duy trì tỷ lệ chuyên cần tại các cấp học: Mầm non 97,6%, Tiểu học 98,78%, 

THCS 98,24%, THPT 98,%; tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn nhà trường (Hội 

thảo cấp tỉnh chuyên đề nâng cao chất lượng thi vào 10 môn Tiếng Anh; giao ban 

giữa kỳ II các cấp học..); tiếp tục xây dựng cảnh quan; phòng chống các loại dịch 

bệnh trong trường học; rà soát đội ngũ giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Tin học cấp 

Tiểu học giai đoạn 2020-2023. 

- Tổ chức khám, điều trị 1.173 lượt người, lũy kế 37.652 /165.785lượt người, 

bằng 23,4% KH trong đó: Tuyến huyện 8.743 lượt người; tuyến xã, thị trấn: 30.082 

lượt người (tại Trạm y tế 23.788 lượt người, tại Phòng khám đa khoa khu vực: 6.294 

lượt người). 

- Tiếp tục công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19; duy trì lực lượng chốt chặn biên giới 24/24h đảm bảo 

theo quy định. 

- Trong tuần thu dung, xác minh 04 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở 

về qua các đường mòn thuộc địa bàn huyện Mường Khương, lũy kế 161 công dân.  

- Bố trí lực lượng, phương tiện chuyển 04 công dân đi cách ly tại Tỉnh đảm 

bảo theo quy định; Lũy kế 171 công dân. Hiện có 149 công dân đã hoàn thành thời 

gian cách ly y tế đảm bảo theo quy định. 
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- Thực hiện rà soát, lập danh sách các trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa 

phương: 0 trường hợp, lũy kế 349 trường hợp; thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà theo 

chỉ đạo của Tỉnh tại Văn bản số 348/UBND-VX ngày 28/01/2021 đối với 339 trường 

hợp, 10 trường hợp chuyển đi cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của Tỉnh. Hiện 339 

trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly đảm bảo theo quy định. 

6. An ninh, quốc phòng 
- An ninh, quốc phòng: Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cơ 

bản ổn định. Trong tuần  từ ngày 17/3-24/3/2021 xảy ra 02 vụ tội phạm và VPPL về 

TTXH, 01 vụ khởi tố vụ án, điều tra, bắt giam giữ, xử lý tội phạm, 01 vụ tai, tệ nạn 

xã hội (tai nạn giao thông tại khu vực thôn Suối Thầu, xã Bản Sen 02 người bị 

thương). Lũy kế các vụ việc 23 vụ việc (tai, tệ nạn xã hội: 03 vụ, tội phạm và VPPL 

về TTXH: 12 vụ, 03 vụ tội phạm và VPPL về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, 05 vụ 

khởi tố vụ án, điều tra, bắt giam giữ, xử lý tội phạm). Tiếp tục triển khai cấp CCCD 

tiếp nhận 2499 hồ sơ đề nghị cấp CCCD.  

- Trong tuần tăng cường công tác tra kiểm soát bảo đảm TTATGT trên địa 

bàn, trong tuần xử phạt 02 trường hợp vi phạm ATGT, nộp 2.650.000; Lũy kế 64 

trường hợp, thu nộp phạt 44.974.000 đồng. 

7. Công tác bầu cử 

Ngày 23/3/2021 ban hành Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

trên địa bàn huyện Mường Khương theo quy định trước ngày 02/4/2021; Chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ra quyết định khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xong 

trước ngày 02/04/2021. 

III. Kế hoạch chủ yếu trong tuần tới 

* Nhiệm vụ trong tuần tới 

 - Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2021, chăm sóc diện tích chè trồng mới và 

thu hái Chè Xuân; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây 

trồng, vật nuôi, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Tăng cường công tác tuần tra 

phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô, thực hiện tốt kế hoạch trồng mới rừng. 

 - Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoảng sản trên địa bàn; xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định. 

 - Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoảng sản trên địa bàn; xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định. 

- Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết 

bị,… đẩy nhanh tiến độ thi công 21 danh mục công trình khởi công mới năm 2020 

gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đang thực hiện công tác 

chuyển nguồn từ năm trước, sang năm sau đảm bảo đúng chính sách, chế độ. 

- Đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 21 dự án đã được tỉnh giao (Nguồn 

vốn ngân sách tập trung 17 dự án, nguồn Sự nghiệp GDNST 01 dự án, nguồn ngân 
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sách tỉnh 03 dự án) cam kết hoàn thành bước phê duyệt báo cáo KTKT trước ngày 

30/5/2021, hoàn thiện hồ sơ gửi các Sở liên quan của tỉnh trước ngày 05/6/2021. 

 - Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho chương trình xóa đói giảm 

nghèo, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tiếp tục 

thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của nhà nước, của tỉnh với các đối tượng 

chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. 

 - Tiếp tục duy trì tốt tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần các cấp học; triển khai 

kế hoạch hoạt động giáo dục; tham gia Hội thi GVDG Mầm non cấp tỉnh; tổ chức 

Trạng nguyên Tiếng Việt cấp huyện. 

 - Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khu vực biên giới không để 

xảy ra việc nhập cảnh trái phép; Tiếp nhận, thu dung, xác minh công dân Việt Nam 

từ Trung Quốc trở về qua các đường mòn thuộc địa bàn huyện, đưa đi cách ly y tế 

theo chỉ đạo của Tỉnh đảm bảo theo quy định; thực hiện rà soát, thống kê lập danh 

sách các trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa phương; giám sát chặt chẽ các trường 

hợp theo dõi, cách ly tại nhà đảm bảo theo quy định. 

- Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch ; tập trung 

thực hiện rà soát nhân sự bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đợt cao điểm 

vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp tục triển khai cấp CCCD đối với cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu 

cử xong trước ngày 03/4/2021 

IV. Kiến nghị, đề xuất: Không. 

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng 

từ ngày 20/3/2021 đến ngày 26/3/2021 của UBND huyện Mường Khương./. 

 

Nơi nhận: 
- VP Tỉnh ủy - UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh; 

- Cục thống kê tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; 

- Lãnh đạo, CVVP; 

- Lưu: VT, VX (01 bản). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Giang Trung Dũng 

  TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Huy Tường 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Trường Minh 
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