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A- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2022 

I. Phát triển kinh tế. 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn 

a. Trồng trọt:  

- Sản xuất vụ xuân: cây ngô thực hiện 4.650 ha, đạt 100% KH, giai đoạn sinh 
trưởng trà sớm xoắn nõn, trổ cờ, đại trà 8-10 lá, trà muộn 4-5 lá, đang làm cỏ bón 
phân lần 2; cây Lạc xuân thực hiện 47 ha, đạt 15,6% KH năm huyện giao, giai 

đoạn phát triển củ; Lúa mùa: trong tuần cấy được 05 ha, lũy kế 09 ha, trà cấy sớm 
đang hồi xanh, diện tích còn lại đang làm đất để chuẩn bị cấy. 

- Cây trồng khác: Cây ăn quả ôn đới: tiếp tục chăm sóc 1.382 ha cây ăn quả 
ôn đới hiện có(trong đó diện tích cho thu hoạch 528 ha, cụ thể: cây mận 278 ha 

một số diện tích chín sớm đã bắt đầu thu hoạch; cây lê 250 ha, giai đoạn phát triển 
quả); trồng mới lũy kế 8,22 ha (6,5 ha Lê, 1,72 ha Mận) tại 02 xã Lùng Thẩn, 
Quan Hồ Thẩn. 

 Cây dược liệu: lũy kế thực hiện trồng mới được 38,02 ha (27 ha trồng mới 

duy trì, 11,02 ha trồng mới mở rộng/KH giao 03 ha, đạt 367%KH), trong đó: 1,7 
ha đương quy, 0,2 ha đan sâm, 0,2 ha bạch truật, 35,72 cát cánh1 và chăm sóc 60 
ha cây Sả(diện tích duy trì hàng năm), lũy kế tổng diện tích cây dược liệu hiện có 

98,22 ha, đạt 109% KH huyện, giai đoạn phát triển thân lá. 

                                                                 
 

38,02 ha tại các xã: Lùng Thẩn 16,5ha, Nàn Sán 6 ha, Quan Hồ Thẩn 4,3 ha, Thào Chư Phìn 0,5 ha, Nàn Sín 5,17 ha, Cán Cấu 5,55 ha 
( Gồm Đương quy: 1,7ha, đan sâm 0,2ha, bạch truật  0,2 ha, cát cánh 35,72ha)   
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Cây gia vị (gừng, hành, tỏi, kiệu): thực hiện lũy kế 71,5 ha2, đạt 102% KH.  

Chăm sóc 865 ha cỏ VA06 (thức ăn chăn nuôi gia súc), cơ bản đảm bảo thức 
ăn cho đàn gia súc. 

b. Lâm nghiệp: Chỉ đạo tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có 10.274,8 

ha (trong đó: rừng tự nhiên 6.046,5 ha; rừng trồng 3.561,6 ha; rừng trồng chưa 
thành rừng 666,8 ha); Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với các ban ngành đoàn 
thể các xã tổ chức tuyên truyền các văn bản liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp 

được 38 buổi với 750 lượt người tham gia. Tiếp tục triển khai trồng mới, trong 
tháng trồng 31 ha, lũy kế 129 ha rừng sản xuất (loài cây chủ yếu Quế, Sa mộc), 
64,5% KH tỉnh, đạt 53,75% KH huyện và 8.650 cây phân tán, lũy kế 35.650 cây 

phân tán (Xoan ta, Tống quán sủ, Thông, Trẩu, Sa mộc, Tông Dù, Quế, Sưa, Táo 
mèo, Lát). 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn buôn bán, vận chuyển 
trái phép lâm sản và PCCR, trong tháng không xảy ra vụ việc vi phạm Luật bảo vệ 

và phát triển rừng, không xảy ra vụ việc cháy rừng. 

c. Chăn nuôi thú y: Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không xảy ra 
dịch bệnh truyền nhiễm. Tổ chức tiêm phòng vắc xin kỳ 1 năm 2022 tại các xã, thị 
trấn, trong tháng tiêm được 19.643 liều vắc xin các loại, lũy kế lũy kế 22.752 liều 

vắc xin các loại, trong đó: 7.927 liều LMLM trâu, bò; THT trâu, bò 7.925 liều (đạt 
93% KH kỳ); THT lợn 2.700 liều; Dịch tả lợn 2.700 liều (đạt 79,41% KH kỳ); Dại 
chó 1.322 liều (đạt 45,58% KH năm).Tăng cường kiểm soát giết mổ và kiểm dịch 

vận chuyển, trong tháng kiểm soát giết mổ 232 con lợn, lũy kế 1.021 con, kiểm dịch 
nhập vào địa bàn huyện 139 con lợn thịt, lũy kế 641 con. 

d. Chương trình xây dựng nông thôn mới: Trong tháng, tiếp tục chỉ đạo các cơ 
quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

NTM năm 2022. 

Phong trào cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn: tiếp tục tuyên truyền, hướng 
dẫn cho nhân dân xây dựng, sửa chữa, cải tạo, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, rửa tay 
bằng xà phòng, lợi ích của việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, vận động nhân dân 

làm chuồng trại gia súc xa nhà ở. Trong tháng, các xã, thị trấn làm mới  01 chuồng 
trại hợp vệ sinh, lũy kế 28 chuồng trại; vệ sinh 1.600 m đường làng ngõ xóm, lũy kế 
6.800m; làm mới lũy kế 10 hố rác; làm mới 10 nhà tiêu hợp vệ sinh lũy kế 54 nhà 

tiêu hợp vệ sinh, tổng số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh 6.719/7.565 hộ, chiếm 88,8%.  
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71,5ha tại các xã: Lùng Thẩn 20ha, Nàn Sán 5 ha, Quan Hồ Thẩn 12 ha, Thào Chư Phìn 1,5 ha, Nàn Sín 3,5ha, Cán Cấu 20ha, Sán Chải 
0,5ha, Bản Mế 6ha, Sín Chéng 3ha. 
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e, Thực hiện năm trật tự văn minh đô thị: Chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị 
thường xuyên kiểm tra, giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang, vỉa hè tại trung 

tâm huyện hàng tuần, phối hợp với cơ quan Công an huyện thực hiện dẹp hành 
lang, dừng đỗ xe không đúng quy định. Tuyên truyền các hộ gia đình phân loại rác 
thải hữu cơ và vô cơ. Chỉ đạo Công ty Môi trường Hoàng Yến thường xuyên dọn 

dẹp vệ sinh môi trường đảm bảo trung tâm thị trấn sạch, đẹp. 

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản:  

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Hoạt động sản xuất công 
nghiệp - TTCN diễn ra ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
trong tháng đạt 7.628 triệu đồng, giảm 3.222 triệu đồng so CK, lũy kế 35.518 triệu 

đồng, bằng 47% KH (Theo giá so sánh 2010).  

Xây dựng cơ bản: Tổng kế hoạch vốn năm 2022 được giao là 46.881 triệu 
đồng, trong tháng không phát sinh giải ngân, lũy kế giải ngân 20.124 triệu đồng, đạt 
43% KH. Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang 2022 là 9.995 triệu đồng, chưa giải 

ngân. 

3. Thương mại, dịch vụ, du lịch 

a. Hoạt động thương mại: Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, doanh 
thu bán lẻ hàng hóa trong tháng thực hiện 40.100 triệu đồng, tăng 4.600 triệu đồng 
so CK, lũy kế đạt 198.150 triệu đồng. Giá trị luân chuyển hàng hóa thực hiện 

29.090 triệu đồng, tăng 3.340 triệu đồng so CK, lũy kế đạt 143.280 triệu đồng.  

Quản lý thị trường: Trong tháng các lực lượng chức năng duy trì kiểm tra, 
kiểm soát chặt chẽ thị trường, chống kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, 
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, Đội quản lý thị trường số 3 đã kiểm tra 05 lượt 

vụ, lũy kế 17 lượt vụ, xử lý 02 lượt vụ, lũy kế 09 vụ, tổng giá trị xử lý 08 triệu 
đồng, lũy kế 34,17 triệu đồng.    

   b. Hoạt động vận tải: dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành 
khách và hàng hóa trên địa bàn, giá trị sản xuất ngành vận tải trong tháng đạt 469,2 

triệu đồng, giảm 25,8 triệu đồng (do ngừng hoạt động của vận tải đường sông từ 
tháng 01/2022), lũy kế 1.330,4 triệu đồng. 

c. Du lịch: Chỉ đạo các cơ quan liên quan, các xã chuẩn bị nội dung tổ chức 
chương trình "Si Ma Cai - Hương sắc vùng cao" lần thứ nhất năm 2022, vào tháng 

6/2022: Ban hành kế hoạch và thành lập Ban Tổ chức chương trình "Si Ma Cai - 
Hương sắc vùng cao" lần thứ nhất năm 2022. Trong tháng, số khách du lịch đến 
thăm Si Ma Cai ước đạt 2.500 lượt khách, tăng 300 lượt so CK, chủ yếu khách 

tham quan các chợ phiên: Cán Cấu, Si Ma Cai, Sín Chéng.   

4. Tài chính và tín dụng: 
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a. Thu chi ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 
thực hiện 3.053 triệu đồng, lũy kế 5.237 triệu đồng, bằng 28% KH. Tổng thu ngân 

sách địa phương đạt 185.927 triệu đồng, bằng 49% KH. Tổng chi ngân sách địa 
phương 123.891 triệu đồng, đạt 33% KH.  

b. Hoạt động tín dụng: Các Ngân hàng trên địa bàn đã chủ động thực hiện 
nghiêm túc những quy định về chính sách tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. Trong 

tháng tổng nguồn vốn cho vay 63.274 triệu đồng, lũy kế 202.733 triệu đồng; tổng 
thu nợ 52.049 triệu đồng, lũy kế 200.379 triệu đồng; tổng dư nợ 661.433 triệu đồng, 
tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng chính sách 0,03%, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp 

0,79%3. 

II. Về văn hoá - xã hội.  

1. Hoạt động giáo dục và đào tạo:  

Trong tháng, tổ chức Hội nghị tuyển sinh các lớp đầu cấp và phân luồng học 
sinh sau tốt nghiệp THCS năm học 2022. Ban hành Chỉ thị duy trì, nâng cao chất 
lượng PCGDMN trẻ 5 tuổi, thí điểm thực hiện PCGDMN trẻ 4 tuổi giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022; kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMN trẻ 5 
tuổi, thí điểm thực hiện PCGDMN trẻ 4 tuổi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; tổ 
chức Hội nghị triển khai kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMN trẻ 5 tuổi, 

thí điểm thực hiện PCGDMN trẻ 4 tuổi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. 

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác duy trì 
trường chuẩn quốc gia đối với trường MN xã Sín Chéng, công nhận đạt chuẩn 
Quốc gia mức độ 2 đối với trường MN số 1 Thị trấn Si Ma Cai và giám sát việc 

thực hiện chính sách pháp luật về GDMN, năm học 2021-2022; tăng cường các 
biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em; các trường 
khảo sát thực trạng những thách thức và vấn đề đặt ra đối với giáo viên Tiểu học 

và THCS khi triển khai CTGDPT 2018. 

Thông báo danh mục và dự kiến nhu cầu sách giáo khoa chương trình GDPT 
2018 năm học 2022-2023; Thông báo kết quả kiểm tra, tư vấn về dạy học lớp 1, 2 
Chương trình GDPT 2018 đợt 2. 

Hướng dẫn các trường  tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam" năm 2022; khảo sát chất lượng học sinh lớp 5, lớp 9 năm 
học 2021-2022; tổ chức thực hiện mẫu hồ sơ điện tử theo chương trình GDPT 
2018 cấp THCS; xét tốt nghiệp cấp THCS năm 2022; xét hoàn thành chương trình 
                                                                 
3 Lũy kế đến tháng 5: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cho vay  146.542  triệu đồng,; thu nợ  174.420 triệu đồng, Tổng dư nợ  

377.878  triệu đồng; Ngân hàng Chính sách XH: Doanh số cho vay 56.191 triệu đồng, Doanh số thu nợ 25.595 triệu đồng; Tổng dư nợ 

283.555 triệu đồng. 
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Tiểu học; đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên năm học 2021-
2022; tổng kết năm học 2021-2022; hướng dẫn xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý trường học. 

Tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, nâng cao chất 
lượng mô hình trường học gắn với thực tiễn cấp tỉnh; cuộc thi "Trạng nguyên tiếng 
việt" cấp tỉnh tại huyện; kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 6,7,8 cấp huyện.  

 - Tỷ lệ chuyên cần trong tháng bình quân đạt 97,49%, trong đó bậc học 

Mầm non đạt 97,7%, TH đạt 97,9%, THCS đạt 96,5%. 

2. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: 

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức đảm bảo kế hoạch, thích ứng 
linh hoạt với diễn biến của dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thực hiện tốt công 
tác thông tin, tuyên truyền tập trung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...tổ chức tuyên truyền 
lưu động 05 buổi, lũy kế 39 buổi, đạt 39% KH.  

Duy trì các hoạt động thể thao quần chúng, thường xuyên mở cửa nhà thi 
đấu huyện, tháng có khoảng 400 lượt người tham gia luyện tập thể thao tại nhà thi 

đấu. Tổ chức giải bóng chuyền da nam với 75 vận động viên/05 đội, đã trao 07 giải 
cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc; Tổ chức khai mạc Đại hội thể 
dục thể thao huyện Si Ma Cai lần thứ V năm 2022 vào ngày 18/5/2022; Phối hợp 

với Liên đoàn Lao động tổ chức giải bóng chuyền hơi Nam, nữ huyện Si Ma Cai 
chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác và tháng công nhân năm 2022 
vào ngày 20/5/2022. 

Công tác thư viện, trong tháng bán mới 15 thẻ bạn đọc, lũy kế 68 thẻ đạt 

45% KH; có 125 lượt độc giả đến thư viện, lưu hành 187 bản sách; Chỉ đạo tổ chức 
hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2022“ tại trường PTDTBT THCS 
số 2 xã Lùng Thẩn với 530 bản sách phục vụ/586 lượt độc giả tham gia hưởng ứng. 

Công tác truyền thanh truyền hình: đã xây dựng và phát sóng truyền hình 16 
chương trình truyền thanh, truyền hình với 145 tin bài. Đăng 57 tin, bài trên  trang  
thông  tin điện  tử: Truyenhinhsimacai.vn, trang fanepage truyenhinhsimacai. Phát 

sóng FM: 600 giờ, phát loa công cộng 300 giờ. Tiếp sóng phát thanh tỉnh 30 giờ. 

3. Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:  

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện 
các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp, tuyên truyền 
đẩy mạnh tiêm phòng Covid-19 theo kế hoạch, đẩy mạnh tiêm phòng, đặc biệt tiêm 

cho học sinh tại các đơn vị trường. Ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai công 
tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; đề nghị hỗ trợ F0 là hộ nghèo cận nghèo. 
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- Trong tháng, mắc mới 181 ca, lũy kế từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn 
huyện mắc 5.733 ca, đã điều trị khỏi 53.723 ca, hiện còn 04 ca đang điều trị tại 

nhà, 01 ca điều trị tại Trung tâm Y tế. 

 Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19; trong tháng tiêm 
11.369 mũi, lũy kế đến nay đã tiêm 73.509 mũi,  cụ thể: 

+ Số người tiêm mũi 1: 559, lũy kế 28.901 người. Trong đó: Trẻ từ 5 đến 11 
tuổi: 3.628 mũi (chiếm 54,49% tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến 11 tuổi); Từ 12 đến 

dưới 18 tuổi: 4.972 (chiếm 100% dân số trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi có mặt tại địa 
phương). Người từ 18 tuổi trở lên: 20.301(Chiếm 100% dân số trên 18 tuổi có mặt 
tại địa phương). 

+ Số người tiêm mũi 2: 100, lũy kế 24.677 người. Trong đó: Từ 12 đến dưới 

18 tuổi: 4.554  (chiếm 91,59% dân số trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi có mặt tại địa 
phương). Người từ 18 tuổi trở lên: 20.123 (Chiếm 99,12% dân số trên 18 tuổi có 
mặt tại địa phương). 

+ Số người tiêm mũi 3: 41, lũy kế 19.931. Trong đó: Số người tiêm mũi bổ 

sung: 10.145 người; Số người tiêm mũi nhắc lại: 9.786 người. 

Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên địa bàn toàn huyện. 
Tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin cho 59 trẻ dưới 1 tuổi, lũy kế 336 trẻ, chiếm 
42,5, đạt 44,7% KH; Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến, trong 

tháng đã khám chữa bệnh 8.500 lượt người, lũy kế 57.572 lượt người, đạt 41,5% 
KH. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân tại Trung tâm Y tế đạt 102%; 
PKĐK Cán Cấu đạt 31%; PKĐK Sín Chéng đạt 186%.Giá thuốc trên địa bàn 

huyện tương đối ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân.  

Đẩy mạnh tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, 
thành lập 01 đoàn kiểm tra quản lý nhà nước về công tác đảm bảo an toàn thực 
phẩm đối với UBND các xã, thị trấn... tổ chức 11 đoàn kiểm tra liên ngành tại 136 

cơ sở, kết quả có 132 cơ sở đạ tiêu chuẩn vệ sinh, chiếm 97%, lập biên bản vi phạm 
hành chính đối với 03 cơ sở vi phạm kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên 
nhãn hàng hóa, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 2,4 triệu đồng, tiêu hủy 05 

loại thực phẩm (4,6 kg chất rắn và 7,2 lít chất lỏng). Trong tháng không xảy ra vụ 
việc ngộ độc thực phẩm.  

 Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình được tích cực tuyên truyền vận động 
đến nhân dân. Tỷ lệ đang áp dụng biện pháp tránh thai là 5.440/7.825 đạt 69,5%. 

Số  cặp vợ  chồng  mới  áp  dụng  BPTT: 2.263/2.735 đạt 82,7% KH giao.  Tổng số 
trẻ mới sinh 46, lũy kế 245 trẻ (tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 04 trẻ, lũy kế 28/245 
chiếm 11,4%, tăng 0,7% so CK). 
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4. Lao động việc làm, đào tạo nghề,  thực hiện chính sách người có công 
và xóa đói giảm nghèo:  

Lao động việc làm, đào tạo nghề: Tại Trung tâm Giáo dục NN và GD 

Thường xuyên huyện duy trì 03 lớp trung cấp nghề, trong đó: 01 lớp xây dựng, 01 
lớp Trung cấp Thú y với tổng số 36 học sinh tham gia; 01 lớp trung cấp tạo mẫu và 
chăm sóc sắc đẹp với 34 học sinh tham gia, vừa học văn hóa kết hợp học nghề do 

trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội phối hợp mở tại huyện.   

Thực hiện các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội 
theo quy định. Trong tháng, quyết định phê duyệt trợ cấp thường xuyên cho đối 
tượng bảo trợ xã hội: 70 đối tượng. Hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát điều chỉnh 

thông tin người có công. Đề nghị Tòa án nhân huyện xem xét áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 01 đối tượng xã Cán Cấu. 

*Tham gia bảo hiểm trong các thành phần kinh tế: hiện trên địa bàn huyện 
có 1.982 lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc, giảm 58 người so CK; 1.548 lao 

động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, giảm 36 người so CK; 476 người tham gia 
bảo hiểm tự nguyện, tăng 145 người so CK; 33.498 người tham gia bảo hiểm y tế, 
giảm 3.984 người so CK. Việc thu nộp và chi trả cho các đối tượng đúng quy định, 

trong tháng, ngành Bảo hiểm thu được 3.208 triệu đồng, lũy kế 19.013 triệu đồng; 
Tổng số nợ BHXH,BHYT 2.268 triệu đồng.  

III. Tài nguyên - Môi trường 

Thực hiện quản lý đất đai theo quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất theo kế hoạch. Trong tháng,  giao đất cho 02 hộ tại thị trấn Si Ma Cai, với 

diện tích 326,1 m2 (Đất ở đô thị: 226,1 m2, đất trồng cây lâu năm: 100 m2); cấp 01 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 01 hộ tại thị trấn Si Ma Cai, tổng 
diện tích 76,1 m2 (Lũy kế từ đầu năm đến nay 05 giấy, diện tích là 512,8 m2,, đạt 

21% KH). Cho phép chuyển mục đích sử dụng 300 m2đất/03 hộ tại thị trấn Si Ma 
Cai từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị; thu hồi 03 giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất của 03 hộ tại thị trấn Si Ma Cai. 

Giải quyết làm nhà trên đất nông nghiệp: tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn 

hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các thủ tục công nhận, cấp giấy chứng nhận, chuyển 
mục đích sử dụng đất cho các hộ. 

Thông báo thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
đất đai đối với 04 hộ tại thị trấn Si Ma Cai. Đôn đốc, hướng dẫn xã Quan Hồ Thẩn, 

xã Sín Chéng hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với các 
trường hợp trên địa bàn xã. 

Quản lý quỹ đất công:  tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát 
quỹ đất công trên địa bàn huyện và tổng hợp báo cáo kết quả rà soát. Thực hiện rà 
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soát, tham mưu tổ chức họp bàn giải pháp thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 
2022. 

Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất:  

Chỉ đạo rà soát và đăng ký danh mục phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, chủ trưởng chuyển mục đích rừng trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 06 tháng 
đầu năm 2022; Trình phê duyệt giá đất cụ thể, phối hợp Tổ thẩm định xác định giá 
đất của tỉnh xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ để thực hiện các công trình: Đường 

sắp xếp dân cư Phố Thầu - Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai; San tạo mặt bằng sắp xếp 
dân cư Phố Thầu - Phố Cũ; rà soát, xác định diện tích của các hộ trong phạm vi 
giải phóng mặt bằng thực hiện công trình Đường sắp xếp dân cư Phố Thầu - Phố 

Mới, thị trấn Si Ma Cai. 

Chỉ đạo tiếp tục rà soát, kiểm tra hồ sơ đất đai của các hộ để thực hiện dự án 
đo đạc 03 TDP Phố Cũ, Phố Thầu, Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai. Đến nay đã cơ bản 
thu thập, rà soát xong hồ sơ đất đai của từng hộ gia đình, cá nhân; đang hoàn thiện 

báo cáo để tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị, đối thoại với các hộ tại 03 
TDP trung tâm. 

Giới thiệu địa điểm đất xây dựng mở rộng Trường THPT số 1 huyện Si Ma 
Cai; Giới thiệu địa điểm đất thực hiện dự án tách tinh bột ngô, chế biến thực phẩm, 

sản phẩm công nghệ cao và chuỗi cung ứng khép kín. 

 Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển 
khai thực hiện phân loại thu gom vận chuyển chất thải lây nhiễm do Covid-19 trên 
địa bàn; Thực hiện thủ tục hành chính Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải. 

IV. Lĩnh vực Nội vụ 

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chính quyền: thực hiện đảm bảo quy định.  
Thành lập 02 phòng chuyên môn trực thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
huyện. Ban hành kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập, kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 
nhân dân huyện năm 2023; đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022. 

Đề nghị Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh biên chế giao giữa 
các cấp học và đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào 

tạo năm 2022. 

Chuyển công tác theo nguyện vọng đối với 07 công chức, viên chức, trong 
đó: chuyển trong huyện 01 viên chức; chuyển về các huyện, thành phố 06 công 
chức, viên chức. Bổ nhiệm lại 03 lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị huyện.  
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Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 
vụ năm 2021 cho 17 cán bộ, công chức cấp xã.Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương đối với 581 viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Chi trả chế độ trợ cấp 
thôi việc cho 01 viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Đồng ý cho 02 viên chức sự 
nghiệp Giáo dục và Đào tạo thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. 

Họp xét kiểm điểm 01 cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã, đề nghị Ủy ban Kiểm 

tra Huyện ủy xem xét kỷ luật. Kỷ luật cảnh cáo 01 công chức cấp xã. Giao phụ trách, 
điều hành đơn vị cho 01 công chức lãnh đạo quản lý cơ quan huyện; giao nhiệm vụ 
kiêm nhiệm kế toán đối với 02 viên chức. 

Trình đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét bổ sung 01 Phó Chủ tịch 

UBND xã Cán Cấu nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Công tác đào tạo bồi dưỡng: được quan tâm, trong tháng cử 83 cán bộ, công 
chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng tại huyện, tỉnh năm 2022, trong đó: bồi 
dưỡng tại huyện 75 người; bồi dưỡng tại tỉnh 08 người. Cử 132 viên chức sự nghiệp 

Giáo dục và Đào tạo tham gia dự thi trình độ Đại học sư phạm hệ vừa làm vừa học 
năm 2022. Đăng ký nhu cầu các lớp bồi dưỡng về vị trí, tiêu chuẩn công tác chuyên 
môn, tiêu chuẩn ngạch công chức cho 31 cán bộ, công chức, viên chức. 

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 do Sở Nội vụ chiêu 

sinh như: đào tạo trình độ thạc sỹ; tuyển sinh đại học văn bằng 2, liên thông TC, CĐ 
lên đại học và đại học hệ vừa làm vừa học. 

Công tác thi đua khen thưởng: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 
sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực 

hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng 
và phát triển tỉnh Lào Cai; xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp quản lý nhà nước 
về tín ngưỡng, tôn giáo" năm 2022. Khen thưởng đột xuất cho 04 cá nhân. 

Công tác cải cách hành chính: Tập trung công tác ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính trong chỉ đạo, điều hành. Ban 
hành văn bản về cải thiện, nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện; hướng dẫn về thành phần, 

nội dung, phương thức triển khai và hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng; triển 
khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC. Duy trì thực hiện mô 
hình một cửa liên thông tại UBND huyện, một cửa tại các xã tạo sự thuận lợi cho cá 

nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, trong tháng bộ phận một cửa tiếp 
nhận 392 hồ sơ. Trong đó: Cấp huyện thực hiện 61 hồ sơ (đã giải quyết và trả kết quả 
đúng hạn 60 hồ sơ, 01 hồ sơ đang giải quyết; không có hồ sơ quá hạn); Cấp xã thực 

hiện 331hồ sơ (đã giải quyết và trả kết quả đúng hạn 329 hồ sơ, 01 hồ sơ quá hạn).  
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Công tác khác: Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện 
chỉnh lý tài liệu theo quy định; chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ khảo sát 

hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh. 

V. Công tác Dân tộc, tôn giáo 

Các chính sách dân tộc thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. Đồng bào các dân 
tộc trên địa bàn huyện tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 
Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền ngăn chặn tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.   

Tình hình tôn giáo: Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành 
nghiêm các quy định của Pháp luật và Nhà nước về Tôn giáo; Tình hình tôn giáo 
trên địa bàn huyện ổn định, thường xuyên tuyên truyền các hộ không nghe theo luận 

điệu kẻ xấu, qua nắm tình hình chưa phát hiện các dấu hiệu hoạt động liên quan đến 
an ninh quốc gia. 

VI. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

1.Quốc phòng:Được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định. Đường 
biên, mốc giới, đoàn ra, đoàn vào được quản lý chặt chẽ. Các lực lượng Công an, 

Quân Sự, Biên phòng duy trì tốt chế độ giao ban quy chế phối hợp theo quy định, 
bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Xây dựng Kế hoạch 
A4 thông qua Bộ CHQS tỉnh thẩm định. Xây dựng văn kiện chiến đấu phòng thủ xã 

Nàn  Sín, ứng phó bão lũ xã Quan Hồ Thẩn thông qua Bộ CHQS tỉnh thẩm định. 
Chỉ đạo xã Nàn Sín làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức luyện tập diễn tập chiến 
đấu phòng thủ cấp xã theo đúng kế hoạch (dự kiến 26/5/2022). Tổ chức huấn luyện 

dân quân tự vệ năm thứ nhất lớp 3, quân số 67 đồng chí.      

2. An ninh, trật tự an toàn xã hội:Tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên 
giới ổn định. Trong tháng, các lực lượng tiếp tục duy trì tạm ngừng cấp giấy thông 
hành xuất nhập cảnh, tăng cường kiểm soát đường biên giới để phòng, chống dịch 

Covid-19. Tình hình công dân đi lao động, làm thuê tại nước ngoài: trong tháng có 
11 công dân làm thuê tại Trung quốc quay về, đã hết hạn cách ly tại các địa phương 
khác, hiện có 252 công dân vắng mặt ở địa phương đang làm thuê tại nước ngoài 

(trong đó 01 công dân đang lao động tại Campuchia).  

Tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên 
còn xảy ra 02 vụ việc: 01 vụ việc vê trật tự xã hội (trộm cắp tài sản tại trường Tiểu 
học thôn Cán Chư Sử, xã Cán Cấu); 02 vụ tai, tệ nạn xã hội (01 người treo cổ tự tử 

tại thôn Bản Mế, xã Bản Mế; 01 người đi chơi bị ngã xuống vách núi tử vong). 

Duy trì thực hiện nghiêm túc việc tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông tại các tuyến giao thông trên địa bàn huyện. Phát hiện, xử lý 11 trường 
hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 11,2 triệu đồng, không xảy ra vụ việc tai 
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nạn giao thông. 

3. Hoạt động đối ngoại: Duy trì quan hệ hợp tác với huyện Mã Quan, Vân 
Nam, Trung Quốc, giữ gìn an ninh biên giới, kịp thời, phát hiện ngăn chặn và xử lý 

các vụ việc có liên quan đến công dân biên giới. 

Thư đối ngoại: 02 thư, trong đó: 01 thư Chính phủ nhân dân huyện Mã 
Quan, Trung Quốc gửi UBND huyện Si Ma Cai về việc phát hiện công dân phía 
Việt Nam, vượt biên, sử dụng chất độc để đánh bắt cá trái phép trên khu vực sông 

biên giới; 01 thư Công an huyện Si Ma Cai gửi phía Cục Công an huyện Mã Quan 
về xác minh công dân thuộc xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai ốm, chết tại Trung 
Quốc; Liên lạc đường dây nóng 02 lần giữa Đồn Biên phòng hai bên trao đổi về 

công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống Covid-19 liên quan đến hai bên 
biên giới). 

VII. Công tác Tư pháp, Thanh tra, tiếp dân: 

1.Công tác Tư pháp 

 Chỉ đạo các xã tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật, trong tháng tổ 
chức tuyên truyền 34 buổi với 3.813 lượt người tham gia; Tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật đợt I năm 2022 cấp huyện với 75 đại biểu tham 
gia. Thực hiện công tác chứng thực, đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký  kết hôn 
theo quy định. Trong tháng, chứng thực 643 việc; Đăng ký khai sinh 133 trường 

hợp, trong đó: đúng hạn là 41 trường hợp, quá hạn là 81 trường hợp, đăng ký lại 11 
trường hợp; đăng ký kết hôn 29 cặp, đăng ký khai tử là 15 trường hợp. Duy trì thực 
hiện trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở, trong tháng các xã, thị trấn đã tiếp nhận 

và thực hiện trợ giúp pháp lý 04 vụ việc, hòa giải thành 08 vụ việc thuộc lĩnh vực 
đất đai, dân sự. 

2.Công tác Thanh tra, tiếp dân: Chỉ đạo giải quyết đơn thư, kiến nghị của 
công dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh, điểm nóng. Trong tháng Ban tiếp công 

dân tiếp nhận và giải quyết 06/06 đơn kiến nghị liên quan lĩnh vực đất đai, dân sự. 
Kết cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 02 xã Bản Mế, Quan Thần Sán theo kế 
hoạch. 

B- ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

Tháng 5 năm 2022, UBND huyện tiếp tục bám sát các chỉ đạo của các cấp, đẩy 

mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn 
huyện duy trì ổn định: Sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch, khung thời vụ; 
Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc được tăng cường; Đẩy mạnh 

phòng, cháy chữa cháy rừng, trồng rừng mới; Tích cực triển khai chương trình 
Nông thôn mới. Thu ngân sách được đôn đốc; Công tác dạy và học được triển khai 
đảm bảo kế hoạch và an toàn phòng, chống dịch bệnh trong môi trường giáo dục. 
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Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút phát triển du lịch được 
quan tâm triển khai; Công tác khám chữa bệnh được chú trọng, an sinh, xã hội 

được quan tâm; Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện được tích cực triển khai. 

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong tháng 5 năm 2022 vẫn 
còn một số khó khăn, tồn tại: thu ngân sách đã được đôn đốc, tuy nhiên tiến độ còn 

chậm (mới đạt 28% KH); giá cả xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao ảnh hưởng 
đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp; việc giải 
quyết các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp tại một số xã còn chậm... 

C- NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 6 NĂM 2022 

I. Kinh tế 

1. Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn 

Tập trung chỉ đạo cấy hết diện tích lúa, tăng cường kiểm tra đồng ruộng để 

phát hiện, xử lý kịp thời sâu bệnh trên cây lúa, cây ngô muộn. Tổ chức thu hoạch 
cây ngô tại một số điểm trồng sớm. Đẩy mạnh trồng rừng theo kế hoạch. 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, 
hoàn thành tiêm phòng kỳ I năm 2022 đảm bảo kế hoạch. 

Đẩy mạnh triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 

26/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa 
huyện Si Ma Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới. 
Triển khai thực hiện các phong trào đã phát động, các tiêu chí đăng ký hoàn thành 

nông thôn mới … 

Tăng cường trực, phòng chống thiên tai, bão lũ tìm kiếm cứu nạn mùa mưa lũ,  
thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, phòng chống thiên tai, di chuyển các hộ ra 
khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. 

2. Thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản: Đẩy 

mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường quản lý các hoạt 
động khai thác khoáng sản trên địa bàn.  

Tập trung chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn năm 2021, 2022. 

 3. Tài chính, tín dụng: Rà soát và quản lý tốt các khoản thu, chi theo quy 
định của nhà nước, thực hiện thu đúng, thu đủ, thực hiện chi tiêu đúng mục đích, 

hiệu quả đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.   
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II. Văn hóa - Xã hội  

1. Hoạt động Giáo dục - Đào tạo:  

Tổ chức xét tốt nghiệp THCS theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo; tổ chức 
Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu huyện Si Ma Cai năm học 2021-2022 

và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. 

Hướng dẫn các đơn vị trường thành lập tổ cốt cán chuyên môn bồi dường hè 
2022; Tham dự Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm 2022. 

Chỉ đạo các đơn vị trường tham mưu với cấp ủy chính quyền phương án bảo 
vệ tài sản, quản lý và tổ chức học sinh vui chơi trong hè. Phối kết hợp với Đoàn 

thanh niên xã quản lý chặt chẽ học sinh và xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục 
học sinh trong hè ở tại địa phương. 

2. Công tác Y tế, Dân số - Kế hoạch hoá gia đình: Tiếp tục duy trì tốt công 
tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường các giải pháp phòng chống dịch 

bệnh, Covid-19 theo chỉ đạo các cấp. Tiếp tục tiêm phòng Covid -19, đặc biệt 
chiến dịch tiêm cho trẻ từ 5-12 tuổi; tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại kịp thời cho 
đối tượng trên 18 tuổi; Bổ sung Vitamin A cho cho trẻ từ 6-60 tháng tuổi và tẩy 

giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi, cân, đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 
5 tuổi. Tiếp tục truyền thông, vận động chiến dịch CSSK/KHHGĐ đợt I năm 2022.  

3. Công tác Văn hóa TT - TT, Du lịch và Truyền thanh - truyền hình: 
Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về phát thanh, truyền hình. Tuyên truyền 

các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Công tác phòng, chống 
dịch Covid-19; Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt 
động văn hóa theo kế hoạch Chương trình “Si Ma Cai hương sắc vùng cao” năm 2022.   

4. Công tác Lao động - TBXH: Tiếp tục khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn. Thực hiện chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp cho các đối tượng xã hội 
và người có công theo quy định. Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục 
thường xuyên huyện tái giảng 03 lớp nghề, tiếp tục tư vấn giới thiệu việc làm tại các xã, 

thị trấn. 

III. Tài nguyên - Môi trường:  

Thực hiện giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển 
mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo quy định. 
Tăng cường xử lý, giải quyết các trường hợp có nhà ở và công trình xây dựng trên 

đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện đảm bảo chỉ tiêu 
UBND tỉnh giao. Hoàn thiện dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính đối với 03 tổ 
dân phố: Phố Cũ, Phố Mới, Phố Thầu.   
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IV. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng.  

Tổ chức kiểm tra việc thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị, UBND các 
xã, thị trấn theo Kế hoạch. Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND huyện; tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 
năm 2022; kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026. Xét chuyển vùng và 
thực hiện quy trình chuyển vùng đối với viên chức sự nghiệp GD&ĐT chuyển 

công tác ra ngoài huyện năm 2022. 

Xét khen thưởng giáo viên và học sinh năm học 2021- 2022. Phối hợp với 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về 
triển khai hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2022. 

 Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc diện nộp lưu tài liệu lưu trữ 

vào trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2022 thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ.  

V. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn phát huy truyền thống, bản 
sắc văn hóa dân tộc, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, ngăn chặn kịp thời các 

vụ việc tuyên  truyền đạo trái pháp luật. 

VI. Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại: 

1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy 
định.Chỉ đạo xây dựng văn kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Lùng Thẩn, diễn 
tập ứng phó bão lũ xã Quan Hồ Thẩn thông qua Bộ CHQS tỉnh thẩm định. Đôn 

đốc cơ sở, các đơn vị tự vệ tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022 theo kế 
hoạch.  

2. An ninh, chính trị, TTATXH: Đảm bảo an ninh biên giới, an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, 

quản lý an ninh nông thôn; Ngăn chặn các hành vi, vi phạm an ninh trật tự, tuyên 
truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do và phụ nữ bỏ địa phương đi nơi khác.   

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trật tự và an toàn giao thông, xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; quản lý chặt chẽ các 

phương tiện trên địa bàn huyện. 

3. Đối ngoại: Duy trì quan hệ hợp tác với huyện Mã Quan, Vân Nam, Trung 
Quốc, giữ gìn an ninh biên giới, kịp thời, phát hiện ngăn chặn và xử lý các vụ việc 

có liên quan đến công dân biên giới.   

VI. Công tác Tư pháp, Thanh tra, tiếp công dân 
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1. Công tác Tư pháp: Thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch, 

chứng thực, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường nắm bắt thông 
tin, hoà giải kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở.   

2. Thanh tra, tiếp công dân: Duy trì lịch tiếp công dân thường xuyên, tập 

trung giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy 
định. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn giải quyết đơn thư tồn 
đọng và phát sinh mới. Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 

2022. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Si Ma Cai./. 

 

Nơi nhận: 

- HĐND - UBND tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- TT. HU, HĐND,UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CV. 

     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH   

PHÓ CHỦ TỊCH 
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