
 

 

 

 

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 4 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

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

từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2021) 

 

Thực hiện Thông báo số 216-TB/HU ngày 29 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, bệnh viêm gia nổi cục ở trâu bò; tổng kết Chương trình mục tiêu phát triển 

lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn; đẩy mạnh 

công tác quản lý đất đai, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai; triển khai 

thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện, triển khai thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường; rà soát, đề xuất hình thức, phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng 

để xây dựng các nhà máy, cơ sở chế biến nông, lâm sản, thủy sản và dược liệu trên địa 

bàn huyện. 

2. Về văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng 
Tham gia ý kiến đối với dự thảo kế hoạch triển khai công tác xuất khẩu lao động 

năm 2021; triển khai văn bản quy phạm pháp luật trong công tác phòng chống tệ nạn 

xã hội; Chỉ đạo lập danh sách tập huấn kỹ năng phục hồi cho người khuyết tật năm 

2021; tham mưu Huyện ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08 -CT/TW, 

ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới ”; báo cáo tình hình triển khai 

thực hiện phát triển KHCN& ĐMST giai đoạn 2011-2020, đề xuất các quan điểm, 

mục tiêu và giải pháp phát triển KHCN&ĐMST giai đoạn 2021-2030; Triển khai ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giao; báo cáo kết quả tự kiểm tra thực hiện công tác CCHC, cải cách chế độ công 

vụ; công tác quản lý cán bô, CCVC và thực hiện kỷ luật, kỷ cương; xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; chuẩn bị báo cáo phục 
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vụ công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình 

sự và tái hòa nhập cộng đồng; chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 

11; thông báo các cán bộ được cử tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh đối tượng 3; triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Huyện 

ủy tại hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy-HĐND-UBND huyện; Chỉ đạo các 

cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì tốt tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần; hoàn thiện 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. 

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 29/3/2021: Dự giao ban Thường trực Huyện ủy-HĐND-UBND huyện. 

+ Dự làm việc với Sở Công thương tỉnh Lào Cai, về đánh giá kết quả công tác 

phối hợp quản lý nhà nước và hoạt động Công Thương trong quý I/2021. 

+ Dự Hội nghị tổng kết thi giao viên dạy giỏi năm học 2020-2021. 

- Ngày 30/3/2021: Dự Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6. 

+ Dự Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 

- Ngày 31/3/2021: Chủ trì họp UBND huyện mở rộng quý I, triển khai nhiệm 

vụ quý II ngăm 2021. 

- Ngày 01/4/2021: Chủ trì dự họp UBND tỉnh mở rộng (trực tuyến). 

+ Tham  gia tham quan, học tập kinh nghiệm và trao đổi kỹ  năng hoạt động 

tại  huyện đảo Cô Tô tỉnh Quảng Ninh và tỉnh  Bắc Giang (Từ ngày 01/4 đến ngày 

04/4/2021). 

- Ngày 02/4/2021: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số nội 

dung trọng tâm về đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2021. 

Dự hội nghị nghe các sở, ngành của Tỉnh báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội cho 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, giai đoạn 2021-2025. 

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

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp 
* Trồng trọt: Nhân dân tập trung chăm sóc các cây trồng vụ xuân, cấy lúa xuân, 

đồng thời làm đất trồng các cây trồng chính vụ, cụ thể: 

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

chưa phát hiện sâu bệnh gây hại. 

- 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 8-10 lá thật, trà muộn 5-7 lá). 

- Cây Lúa xuân: Tổ chức cấy được 153ha, lũy kế cấy 350ha, bằng 82,5%KH. 

- Cây Ngô Chính vụ: Tổ chức trồng được 1.900ha, lũy kế 2.880/4.000ha, bằng 

72%KH, trà sớm cây đang giai đoạn 3-5 lá. 

- Cây chuối: Theo số liệu thống kê tính đến ngày 20/3/2021, toàn huyện có 

1.829,5ha (1.333,7ha cho thu hoạch); Tổ chức thu hoạch được 1.230tấn (lũy kế từ ngày 

01/01/2021 đến ngày 02/4/2021 thu được 12.769 tấn), giá bán bình quân trong tuần 

3.500đồng/kg (giảm 2.500đ/kg so với tuần trước), giá trị sản lượng trong tuần đạt 4,3tỷ 

đồng (lũy kế đạt 74,2tỷ 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). 
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- Cây quýt: Toàn huyện có 815 ha, hiện nhân dân đang thực hiện chăm sóc, bón 

phân cho cây trồng. 

- Cây dứa: Toàn huyện có 1.184,8ha, (604,6ha cho thu hoạch). Trong tuần thu 

hoạch 2.780tấn (lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến 02/4/2021 thu hoạch 6.654,8tấn), giá 

bán 6.000đồng/kg; giá trị sản lượng trong tuần đạt 16,68tỷ đồng (lũy kế đạt 40,83tỷ 

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 (1.149,8ha chè kiến thiết cơ bả; 2.326,2ha 

chè kinh doanh). Hiện người dân đang thực hiện thu hái chè xuân, kết quả trong tuần 

thu hoạch 225tấn, trong đó Chè Shan là 204 tấn, Chè Kim Tuyên là 21tấn (lũy kế 

487tấn), giá bán bình quân đối với Chè Shan là 7.000đ/kg còn Chè Kim tuyên là 

20.000đ/kg; giá trị sản lượng trong tuần đạt 1,7 tỷ đồng (lũy kế đạt 3.26 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 

5.347 liều (lũy kế được 12.773 liều), trong đó: 1.300liều LMLM trâu bò (lũy kế 2.450), 

1.050liều THT trâu bò (lũy kế 2.450 liều), 945 liều dại chó (lũy kế 2.071 liều), 901 liều 

dịch tả lợn (lũy kế 2.901 liều), 901liều THT lợn (lũy kế 2.901 liều). 

* Lâm nghiệp: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng 

cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô 

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 

16,6ha (lũy kế trồng được 83,3ha/650ha, bằng 12,8%KH), trong đó: Trồng rừng sản 

xuất được 10,2ha (lũy kế trồng được 72,9ha), trồng lại rừng sản xuất được 6,4ha (lũy 

kế trồng được 10,4 ha). 

* Công tác xây dựng nông thôn mới: 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. Kết quả 

trong tuần thực hiện hoàn thành 0 lượt Tiêu chí NTM (Lũy kế tổng số lượt tiêu chí hoàn 

thành toàn huyện là 230/304 lượt TC); Thôn kiểu mẫu thực hiện 05 thôn, hiện đạt 53/75 

tiêu chí và đạt 128/155 chỉ tiêu; Thôn nông thôn mới thực hiện 02 thôn, hiện đạt 18/30 

tiêu chí và đạt 58/84 chỉ tiêu; tổ chức tuyên truyền 2buổi/43 lượt người tham gia (lũy 

kế 30buổi/992 lượt người tham gia). 

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 không thực hiện cấp mới giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, lũy kế đến thời điểm báo cáo cấp 38 GCN với tổng diện tích là 10.152,2m2. 

Tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quan 

lý, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện; thực hiện Đề án tăng cường công tác 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong năm 2021. 

3. Tài chính  

- Thu ngân sách nhà nước: 1.204 triệu đồng, lũy kế 12.447/58.450 triệu đồng, 

bằng 21% KH (thu tiền sử dụng đất 555 triệu đồng, lũy kế 4.259/30.000 triệu đồng, 

bằng 14% KH). 
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- Thu ngân sách địa phương đạt: 1.182 triệu đồng, lũy kế 271.647/586.217 triệu 

đồng, bằng 46,3% KH; Chi ngân sách địa phương 3.735 triệu đồng; lũy kế 

116.007/586.217 triệu đồng, bằng 19,7% KH. 

4. Xây dựng cơ bản 

+ Công tác giải ngân: Tại thời điểm báo cáo tổng kế hoạch vốn giao năm 2021: 

39.400 triệu đồng/ 14 công trình (Nguồn vốn ngân sách tập trung 28.000 triệu đồng/ 

10 công trình; nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác và tiết kiệm chi phí 1.500 triệu đồng/ 

01 công trình; nguồn vốn sự nghiệp giao thông 9.900 triệu đồng); giải ngân trong tuần 

đạt được 8.815 triệu đồng, lũy kế 16.933 triệu đồng bằng 43% KH (Nguồn vốn ngân 

sách tập trung lũy kế 8.118 triệu đồng bằng 29% KH; nguồn tăng thu thuế, phí, thu 

khác và tiết kiệm chi phí đạt 1.500 triệu đồng bằng 100% KH; nguồn vốn sự nghiệp 

giao thông 7.315 triệu đồng bằng 74% KH ). 
+ Chuẩn bị tốt các điều kiện 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 2019 (chuyển tiếp) 26 công trình tổng chiều 

dài 98,08Km (mở mới + rải cấp phối tiến độ thực hiện 80,85/83,2Km đạt 97,2%KH; 

BTXD tiến độ thực hiện 14,88/14,88Km đạt 100% KH); (2) công trình khởi công mới 

năm 2020 là 33 danh mục với tổng chiều dài là 128Km (mở mới + rải cấp phối tiến độ 

thực hiện 106/121,8Km đạt 87,02%KH, BTXM tiến độ thực hiện 6,2/6,2Km đạt 100% 

KH). 

5. Văn hóa xã hội 
- Duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần các cấp học: Mầm non 98%, Tiểu học 

99%, THCS 98%, THPT 97,5%; tổ chức tốt Hội nghị tổng kết Hội thi GVDG cấp 

huyện, thi trạng nguyên cấp huyện bậc Tiểu học; phối hợp với các cơ quan chủ trì trả 

lời YKKN cử tri tại cuộc họp UBND huyện mở rộng tháng 4; duyệt chế độ học sinh 

được hưởng theo Nghị định 86-CP học kỳ II năm học 2020-2021. 

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

bằng 24,4% KH trong đó: Tuyến huyện 9.378 lượt người; tuyến xã, thị trấn: 31.081 

lượt người (tại Trạm y tế 24.152 lượt người, tại Phòng khám đa khoa khu vực: 6.929 

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 19 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở 

về qua các đường mòn thuộc địa bàn huyện Mường Khương, lũy kế 180 công dân.  

- Bố trí lực lượng, phương tiện chuyển 19 công dân đi cách ly tại Tỉnh đảm 

bảo theo quy định; Lũy kế 190 công dân. Hiện có 165 công dân đã hoàn thành thời 

gian cách ly y tế 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 24/3-31/3/2021 xảy ra 01 vụ tội phạm và VPPL về 

TTXH. Lũy kế các vụ việc 24 vụ việc (tai, tệ nạn xã hội: 03 vụ, tội phạm và VPPL 
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về TTXH: 13 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 

trong tuần tiếp nhận 4.842 hồ sơ, lũy kế 7.989 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 03 trường hợp vi phạm ATGT, nộp 2.800.000 đồng; Lũy kế 

67 trường hợp, thu nộp phạt 52.774.000 đồng. 

7. Công tác bầu cử 

Thực hiện chế độ báo cáo trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn ra quyết định thành lập 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; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ra Quyết định thành lập ở mỗi khu vực 

bỏ phiếu một Tổ bầu cử xong trước ngày 03/4/2021. 

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 

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; tăng cường ôn 

luyện bồi dưỡng kiến thức học sinh nhằm nâng chất lượng giáo dục toàn diện và chuẩn 

bị thi học kỳ II năm học 2020-2021; tập trung công tác đánh giá chất lượng và duy trì 

nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia. 

 - 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 
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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. 

- Hoàn thiện báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 

07/4/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác giải quyết tố 

giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật; 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;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; xác định, lập và niên yết danh sách cử tri xong trước 

ngày 13/4/2021. 

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 27/3/2021 đến ngày 02/4/2021 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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