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 Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 - 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội 

huyện Đảng bộ lần thứ XXXI. Trong năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do 

ảnh hưởng của đại dịch covid 19, thiên tai, dịch tả lợn Châu phi, bệnh viêm da nổi 

cục trên đàn trâu bò... nhưng với tinh thần quyết tâm cao, sự chung sức, đồng lòng, 

bám sát nhiệm vụ đã được phân công, quyết liệt, đổi mới trong công tác chỉ đạo điều 

hành trong năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt kinh tế, xã 

hội, quốc phòng, an ninh; nổi bật nhất là bảo vệ được địa bàn huyện nằm trong vùng 

xanh đối với dịch Covid-19, đạt được mục tiêu kép đã đề ra. Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ chuẩn bị và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, Đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

        I. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

  1. Thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác     

  1.1 Những hoạt động chỉ đạo điều hành trọng tâm của UBND huyện, Chủ 

tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện 

 Xác định rõ năm 2021 là năm đầu của nhiệm kỳ 5 năm, UBND huyện tập 

trung chỉ đạo quyết liệt các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện triển khai các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI 

trên tất cả các lĩnh vực để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, nỗ lực, phấn đấu góp phần hoàn thành kế 

hoạch, các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. 

 



 UBND huyện đã ban hành: Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ của Chủ 

tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Tập thể lãnh đạo UBND huyện, các ủy 

viên UBND huyện trên cơ sở vai trò, nhiệm vụ của từng đồng chí được phân công đã 

bám sát chức năng, nhiệm vụ chủ động, linh hoạt điều hành các lĩnh vực đảm bảo 

hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng và hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các lĩnh vực 

được quan tâm, chỉ đạo và thực hiện ngày càng tốt, đồng bộ hơn; phương pháp trao 

đổi thông tin giữa tập thể lãnh đạo UBND huyện đổi mới, linh hoạt và kịp thời hơn 

nhờ ứng dụng mạnh mẽ các phần mềm điện tử. 

 UBND huyện thường xuyên quan tâm trao đổi, phối hợp thông tin, quản lý, 

điều hành với các ban, ngành, UBMTTQ và đoàn thể các cấp để vận động nhân dân 

tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban 

Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; sự giám sát của HĐND huyện; xây dựng 

Chương trình công tác năm 2021 và dự thảo năm 2022, chương trình công tác hàng 

tháng để tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể phù hợp với từng giai 

đoạn phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

 Tập thể lãnh đạo UBND huyện tích cực đổi mới phương thức quản lý, điều 

hành theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đạo, điều hành đồng bộ, toàn 

diện và có trọng tâm, trọng điểm; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ 

đạo, điều hành góp phần nâng cao năng lực, chất lượng chỉ đạo, điều hành đảm bảo 

toàn diện, liên tục. UBND huyện đã chỉ đạo, triển khai kịp thời kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022 trình 

HĐND huyện thông qua. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt UBND các xã, các ngành triển 

khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch năm 2022 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng các cấp nhất là các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết huyện Đảng 

bộ lần thứ XXXI, trên cơ sở đó UBND huyện đã ban hành Quyết định số       /QĐ - 

UBND ngày     tháng 12 năm 2021 về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 

cho các địa phương để chủ động triển khai thực hiện. 

   1.2. Công tác tiếp nhận và ban hành văn bản (đến ngày 15/11/2021) 

  - Đã tiếp nhận 7.790 văn bản, bao gồm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

các Bộ, ngành, UBND tỉnh và các sở ngành cấp tỉnh, trong đó có 935 quyết định; 65 

văn bản QPPL; 6.790 văn bản hành chính. Tất cả văn bản tiếp nhận đều được Chủ 

tịch UBND huyện duyệt, phân công cho các Phó Chủ tịch UBND chỉ đạo xử lý kịp 

thời, đúng quy trình, theo quy chế và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. 



Đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các phòng chuyên môn, 

các ngành được phân công tham mưu, xử lý. 

  - Đã ban hành 7.578 văn bản, gồm: 4.378 quyết định; 4.378 văn bản hành 

chính. Các văn bản được ban hành cơ bản thực hiện đúng theo quy định tại Nghị 

định số 30/2020/ND - CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về 

công tác văn thư. 

- Việc triển khai, ứng dụng công nghệ vào chỉ đạo và điều hành của UBND 

huyện trong năm qua là hết sức rõ nét như: Ứng dụng thông suốt phần mền VNPT 

ioffice từ UBND huyện đến các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND 

các xã, thị trấn; Áp dụng chữ ký số cho toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức tại 

cơ quan HĐND, UBND huyện và lãnh đạo, công chức UBND các xã, thị trấn; Triển 

khai hội nghị quán triệt và tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc UBND 

huyện, UBND các xã, thị trấn về quy trình sử dụng, ứng dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên toàn địa bàn huyện.   

- Quan tâm và hỗ trợ kinh phí để đầu tư máy móc, thiết bị thông tin cho hoạt 

động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận văn thư, hệ thống Tabmis và phần 

mềm Misa tài chính của UBND huyện. 

1.3. Các phiên họp của UBND huyện 

Năm 2021, UBND huyện đã họp đủ 12/12 phiên thường kỳ và các phiên họp 

lãnh đạo UBND huyện để thảo luận và quyết định những vấn đề, nội dung thuộc thẩm 

quyền của UBND huyện. Nhìn chung các phiên họp của UBND huyện được tiến hành 

nghiêm túc, đúng kế hoạch và chất lượng; nội dung các phiên họp được các ngành, 

phòng chuyên môn chuẩn bị kĩ lưỡng, đúng quy chế của UBND huyện, đúng trọng 

tâm, trọng điểm; việc tham gia các ý kiến tích cực, tập trung, có chất lượng. Kết thúc 

phiên họp, UBND đã có thông báo kết luận giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các 

phòng chuyên môn và báo cáo kết quả thực hiện vào phiên họp kế tiếp.  Ngoài các 

phiên họp thường kỳ, khi có nhiệm vụ đột xuất lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức hội 

ý để đưa ra các giải pháp chỉ đạo xử lý kịp thời, phù hợp với tình hình công việc. 

UBND huyện đã tổ chức các hội nghị chuyên ngành để triển khai các chủ 

trương, chính sách của tỉnh, của huyện kịp thời. Sau các hội nghị đều có thông báo 

kết luận bằng văn bản làm cơ sở để chỉ đạo và triển khai thực hiện.  

UBND huyện đã chỉ đạo phát huy hiệu quả tối đa đối với hình thức hội nghị, 

hội họp trực tuyến thông sốt từ trung ương, bộ, ngành, tỉnh, huyện đến cơ sở để triển 

khai các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống dịch bệnh covid 19 và phát triển 

kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. 



1.4. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo 

UBND huyện chỉ đạo Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện kịp thời cập 

nhật các văn bản quy phạm pháp luật; các thông báo kết luận, các văn bản chỉ đạo, 

điều hành của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; lịch công tác 

của UBND huyện, bộ thủ tục hành chính...tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị cập 

nhật, khai thác kịp thời, nhanh chóng và triển khai có hiệu quả; chế độ thông tin báo 

cáo được chỉ đạo quyệt liệt nhờ vậy đã chuyển biến tích cực, khắc phục cơ bản tình 

trạng báo cáo muộn, báo cáo thiếu thông tin; tập trung chỉ đạo các ngành; các cơ 

quan, đơn vị tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri và 

các kết luận giám sát, khảo sát của HĐND; thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, 

HĐND huyện; chủ động chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp (từ 1-4) HĐND 

huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

  1.5. Chỉ đạo giải quyết những vấn đề được xã hội quan tâm  

  - Tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư thuộc thẩm quyền của 

UBND huyện; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn thư tại UBND các xã thị 

trấn, các ngành. 

  - Chỉ đạo kiểm tra, xử lý, giải quyết các vấn đề báo chí thông tin.  

  - Chỉ đạo xử lý kiên quyết, đúng pháp luật việc vi phạm quản lý nhà nước về đất 

đai, tài nguyên, môi trường tại một số địa phương; các vi phạm về lĩnh vực đưa thông tin, 

cung cấp thông tin trái luật, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19...   

    - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tai nạn giao 

thông; các tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản, hoạt động tín dụng có 

dấu hiệu đa cấp; giao dịch, huy động tài chính dân sự. 

 2. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành 

 UBND huyện đã ban hành báo cáo kết quả về kinh tế, xã hội năm 2021; ban 

hành chương trình công tác năm và quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 để 

các xã, thị trấn, các ngành chủ động triển khai thực hiện đồng thời trên cơ sở chương 

trình công tác các phòng chuyên môn, các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện trong năm 2022.  

 2.1.Chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội 

 - Các phòng, ngành, địa phương đã chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu về 

phát triển kinh tế xã hội được tỉnh giao như sau: 

 + Có 22 chỉ tiêu vượt và đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao; 

 + Có 10 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao; 



 - Tổng giá trị sản xuất 9.772,6 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách dự ước 185 tỷ 

đồng; Chi ngân sách 1.242 tỷ đồng. 

 - Xây dựng Nông thôn mới năm 2021, đạt chỉ tiêu đề ra có 03 xã về đích 

NTM, 02 xã về đích NTM nâng cao. 

 - Tỷ lệ hộ nghèo được rà soát theo tiêu chí đa chiều (mới) là 5,07 %. 

 - Đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19; an sinh xã hội luôn được 

quan tâm và chăm lo đến đời sống, sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn. 

 - Đã chỉ đạo xây dựng và triển khai đầy đủ các kế hoạch, quy hoạch, đề án 

phát triển kinh tế xã hội huyện giai đoạn 2021-2026 và đến năm 2030 tầm nhìn đến 

năm 2050. 

 - Tiếp tục chỉ đạo công tác giải phòng mặt bằng để thúc đẩy, thu hút đầu tư các 

nhà máy, cụm công nghiệp trên địa bàn như Công ty may Thanh Liên; nhà máy chế 

biến dược liệu Thanh Tiên; khu đô thị thương mại Ngọc Sơn .... 

 - Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực để kiểm tra chỉ 

đạo ở các xã, thị trấn.       

 2.2. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh 

2.2.1. Về Quốc phòng 

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Tiếp tục nâng cao trình độ sẵn 

sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ”; xây dựng củng cố một số công trình phòng 

thủ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. 

- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo kế hoạch. 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong thời gian diễn ra bầu 

cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tuyển chọn và tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nghi lễ 

quân đội, 294/294 công dân nhập ngũ đều đạt chất lượng tốt. Đón 287 đồng chí quân 

nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và đăng ký vào ngạch dự bị động viên. 

Thực hiện chế độ chính sách hậu phương quân đội đầy đủ, kịp thời. Chuẩn bị tốt công 

tác gọi và khám tuyển, giao nhận quân năm 2022.   

- Chỉ đạo, triển khai diễn tập phòng thủ cho 11/11 xã năm 2021 đạt kết quả cao . 

Xây dựng và trình các cấp phên duyệt kế hoạch diễn tập KVPT huyện năm 2022.  

2.2.2.Về An ninh trật tự 

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện Thanh Chương trong tình hình mới, 

giai đoạn 2021-2025”. 



- Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 02/CT/HU ngày 31/12/2020 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo 

vệ ANQG, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; Ban hành Chỉ thị số 

09/CT-UBND ngày 04/02/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, quản lý Căn cước công dân. Triển khai 

cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử tại Công an huyện và lưu động tại 38 xã, 

thị trấn. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và cuộc Bầu cử Quốc hội và HĐND các 

cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2.3. Công tác dân tộc, tôn giáo 

- Công tác thực hiện các chương trình an sinh vùng đồng bào dân tộc được 

triển khai kịp thời, chế độ, chính sách đặc thù được chi trả đầy đủ. Trong năm qua đã 

vận động, kết nối được nhiều chương trình hỗ trợ cho một số gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn, yếu thế vùng đồng bào dân tộc 2 xã tái định cư Thanh Sơn, Ngọc Lâm.      

- Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh các nội 

dung phức tạp lớn cần tập trung giải quyết; không có tác động lớn từ tình hình bên 

ngoài. Các hoạt động sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh nhìn chung thuần túy, 

làm tốt an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo, chưa phát sinh các loại đối tượng phản 

động, chống đối, cơ hội chính trị.  

  2.4. Chỉ đạo công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 

- Tập trung chỉ đạo triển khai và thực hiện thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại trưởng, phó các phòng đạt tỷ lệ cao.  

- Việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được quan tâm thực 

hiện. 

 - Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; triển khai xây 

dựng Đề án tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành bộ máy chính quyền từ 

huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025. Lắp đặt và vận hành 25 điểm cầu giao ban 

trực tuyến tại UBND các xã và 38/38 điểm trực tuyến Covid-19 cho các xã, thị trấn 

và UBND huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và cơ sở hoạt động 

hiệu quả, các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch. Đã triển khai và thực hiện đầy 

đủ việc ứng dụng phần mềm điện tử VNPT ioffice và chữ ký số từ huyện đến cơ sở; 



Tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4, nâng cấp hệ thống mạng không dây tại cơ quan HĐND-UBND huyện. 

  2.4. Chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án, giải quyết đơn thư, khiếu nại 

của công dân, phòng chống tham nhũng và các công tác khác 

 UBND huyện đã chỉ đạo các ngành Thi hành án, Toà án nhân dân, Viện kiểm 

sát nhân dân, Tư pháp, Thanh tra xác định các nhiệm vụ trọng tâm của từng tháng để 

tập trung xử lý… nhờ vậy công tác điều tra, xét xử, thi hành án, tiếp dân, giải quyết 

đơn thư, phòng chống tham nhũng đều được duy trì và thực hiện tốt. 

- Công tác tiếp dân: Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ 

đạo. Hàng tháng UBND huyện bố trí 02 ngày tiếp công dân định kỳ; tại phiên tiếp 

dân định kỳ hàng tháng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện luôn luôn là chủ trì tiếp dân 

(đặc biệt các tháng cuối năm nội dung đăng ký giảm, nhiều kỳ liên tiếp không có nội 

dung); Đổi mới trong công tác tiếp công dân định kỳ tại trụ sở UBND huyện theo 

hướng sà soát chuẩn bị kỹ các nội dung tiếp dân đồng thời bố trí các thành phần có 

liên quan đến nội dung tham gia tiếp dân cùng UBND huyện nhờ vậy mặc dù 2021 là 

năm bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhưng số đơn thư giảm so 

với cùng kỳ năm 2020.  

- Công tác tư pháp: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật được thực hiện chặt chẽ; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật cho người dân tiếp tục được tăng cường. Tập trung công tác rà soát, hệ thống 

hóa văn bản; kịp thời phát hiện sai phạm, kiến nghị biện pháp xử lý, chấn chỉnh và 

nâng cao hiệu quả công tác tư pháp tại cơ sở. Công tác theo dõi thi hành pháp luật và 

xử lý vi phạm hành chính được thực hiện tốt. Thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, 

góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và các tranh chấp nhỏ trong cộng 

đồng dân cư; Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch, hòa 

giải. 

- Công tác thanh tra: Chỉ đạo tổ chức thanh tra theo kế hoạch đã được xây dựng 

từ đầu năm; quan tâm việc chỉ đạo, rà soát và tổ chức thực hiện các kết luận sau 

thanh tra, kiểm tra. 

- Công tác dân tộc, miền núi: chỉ đạo chi trả kịp thời, đúng quy định các  chế độ 

chính sách cho đồng bào dân tộc. Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp 

với BQL Thủy điện 2 rà soát những tồn tại, vướng mắc, giải quyết các chế độ tồn 

đọng liên quan đến TĐC. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 



- Công tác chỉ đạo điều hành trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai có lúc 

chưa thực hiện quyết liệt, vẫn còn để xảy ra sai phạm, việc xử lý chậm, chưa triệt để; 

công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường một số nơi thực hiện chưa 

nghiêm, vi phạm vẫn xảy ra. 

- Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo tại một số xã chưa tích cực, có tư 

tưởng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, một số vụ việc giải quyết chậm, kéo dài. 

 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so với 

kế hoạch.  

- Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức 

chưa tốt, còn để xảy ra sai phạm; công tác tự thanh tra, kiểm tra công vụ, chấn chỉnh 

kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên. 

- Các tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, số 

người nghiện ma túy vẫn còn ở mức cao. 

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân của những kết quả đạt được 

  - Tranh thủ được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND-UBND tỉnh, các 

Sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

- Trong chỉ đạo, điều hành luôn chủ động bám sát các mục tiêu Nghị quyết; 

phát huy tính chủ động, sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức lao động để 

hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. 

- Nội bộ lãnh đạo đoàn kết, thống nhất cao tạo ra sức mạnh trong công tác chỉ 

đạo điều hành.  

 2.2 Nguyên nhân tồn tại 

  - Lãnh đạo ở một số phòng chuyên môn trong thực thi công vụ còn lúng túng 

chỉ đạo giải quyết công việc còn bị động. 

  - Một số cán bộ chủ chốt ở cơ sở mới được thay đổi, tinh thần, trách nhiệm chưa 

cao, chưa thể hiện hết vai trò quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền, có lúc, có nơi 

chưa thật sự đồng bộ, quyết liệt và sâu sát; nhiều chủ trương triển khai chậm, hiệu 

quả thấp, công tác quản lý địa bàn, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, hiện trạng có 

nơi thiếu chặt chẽ, thông tin chậm, để xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện tại địa 

phương. 

  - Phương pháp chỉ đạo điều hành của một số ngành, địa phương chậm đổi mới, 

còn hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu một số 

cơ quan, đơn vị chưa được phát huy, ngại khó, ngại khổ, ngại chịu trách nhiệm; bên 

cạnh đó nhận thức của một bộ phận nhân dân về các chính sách hỗ trợ của nhà nước 



trong thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xoá đói, giảm nghèo và đảm 

bảo an sinh xã hội còn thấp, mang nặng tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà 

nước; tính tiên phong, vượt khó chưa được phát huy. 

   

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TRỌNG TÂM NĂM 2022 

   

  I. CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

  - Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, xây dựng đề án sản xuất vụ Hè thu, vụ Đông 

2022. 

   - Tiêp cận và liên kết với các nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiềm tăng, gắn bó để 

phát triển ngành nông nghiệp huyện. Đồng thời chỉ đạo áp dụng các tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, chỉ đạo đưa các loại giống cây, con mới năng suất 

cao vào sản xuất, chú trọng nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất.   

  - Triển khai tốt các phương án chống hạn, phòng chống cháy rừng, phòng 

chống lụt bão, phòng chống dịch bệnh.  

  - Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp xây dựng nguồn thu cho ngân 

sách huyện, các xã, thị trấn, quản lý chặt chẽ chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, 

chống lãng phí; tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án phát triển nguồn thu ngân sách 

giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ đạo triển khai quyết liệt kế hoạch phát triển kinh tế, xã 

hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.  

  - Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình 

xây dựng cơ bản đã được bố trí nguồn vốn, các nhà máy, cụm công nghiệp đã được 

tỉnh phê duyệt. 

  II. CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI  

  - Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác đào tạo 

nghề giải quyết việc làm; xoá đói, giảm nghèo.  

 - Chỉ đạo hoàn thiện Đề án quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021- 2025 theo Chương trình 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn bị tốt các điều 

kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên để triển khai các nhiệm vụ 

năm học mới. Tích cực chỉ đạo xây dựng trường đạt CQG, hoàn thành chỉ tiêu xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2022.  

  - Chăm lo xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá trong cộng đồng dân 

cư, tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, giải quyết tốt các vấn đề xã hội quan tâm, nhạy cảm nhất là tệ nạn ma túy, 

tai nạn giao thông. 



  - Công tác phòng chống dịch Covid-19 phải hết sức linh hoạt, thích ứng an 

toàn, kiểm soát hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021.  

  III. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

 - Tập trung thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban 

chấp hành trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp tục 

thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị định 108/NĐ-

CP, Nghị định 103/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Tiếp tục tăng cường 

công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà 

nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; xử lý nghiêm đối với 

những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thực hiện tốt 

công tác thi đua khen thưởng và quản lý nhà nước về tôn giáo. 

  Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ 

thị 17 của Tỉnh ủy, Chị thị 14 của BTV Huyện ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật 

hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước để chấn chỉnh phong cách làm 

việc, ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của công chức, viên chức để nâng cao 

mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

  Tiếp tục áp dụng triệt để hệ thống VNPT ioffice, Chữ ký số; Cổng thông tin 

điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hệ thống trực tuyến liên cấp từ 

trung ương, bộ, ngành, UBND tỉnh, sở ngành cấp tỉnh và cấp huyện, xã.    

  IV. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH         

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, chủ động nắm, phân 

tích, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện các tình huống để có giải pháp chỉ đạo xử lý 

đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.  

- Chỉ đạo khám tuyển NVQS, tuyển quân theo đúng kế hoạch, bảo đảm chỉ tiêu, 

chất lượng; chỉ đạo triển khai công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022 

theo kế hoạch, bảo đảm đúng thời gian và đảm bảo an toàn tuyệt đối.  

- Tiếp tục đẩy mạnh tấn công truy quét các loại tội phạm; nắm chắc và xử lý kịp 

thời, hiệu quả tình hình nổi lên về an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn và đối 

tượng trọng điểm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm các hành 

vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn 

giao thông.  

- Duy trì nghiêm chế độ tuần tra biên giới, địa bàn trọng điểm. Kịp thời phát hiện và 

ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm chủ quyền an ninh biên giới, các loại tội 

phạm qua biên giới. 



  V. CHỈ ĐẠO XỬ LÝ ĐƠN THƯ, Ý KIẾN NHÂN DÂN; PHÒNG CHỐNG 

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ 

  - Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra về phòng chống 

tham nhũng. Công khai kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp 

luật.  

  - Duy trì nghiêm túc chế độ tiếp dân và quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, 

tố cáo của công dân, chỉ đạo tập trung giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để 

xảy ra khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, khiếu nại đông người. Triển khai thực hiện 

tốt các kết luận sau thanh tra, kiểm tra để tạo sự đồng tình trong quần chúng nhân 

dân; tăng cường công tác đối thoại với công dân trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, 

tố cáo; Nâng cao hơn nữa vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác 

tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.  

  VI. TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

  Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND huyện; nâng cao trách nhiệm 

của từng thành viên UBND huyện trong chỉ đạo điều hành đảm bảo sâu, sát, kịp thời, 

khoa học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; tiếp 

tục nâng cao chất lượng các cuộc họp; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo 

cáo. 

  Phát huy vai trò của tập thể UBND huyện và trách nhiệm của Chủ tịch, các 

Phó chủ tịch, các uỷ viên UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành giải quyết những 

công việc chung và việc đột xuất của UBND huyện. Nâng cao chất lượng tham mưu 

trong từng lĩnh vực của các phòng chuyên môn, của các ngành được phân công phụ 

trách, nhất là đối với việc chuẩn bị các báo cáo, đề án, văn bản trình cấp tỉnh; Huyện 

uỷ, HĐND, UBND huyện thông qua; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, 

nâng cao hiệu quả các kỳ họp UBND huyện. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa 

các cấp, các ngành trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, 

ngăn ngừa, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm tại cơ sở./. 

 
Nơi nhận:                                            
- UBND tỉnh (để b/c);                                                                       

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;                                                                        

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các UV UBND huyện; 

- Các phòng UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị;  

- Các đại biểu tham dự kỳ họp; 

    - Lưu VT UBND huyện.                                                                                                                 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

      Trình Văn Nhã 
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