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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021  

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng. 

 

Thực hiện Công văn số 3014/UBND-TH ngày 04 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ báo cáo tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; 

Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021 như sau: 

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2021 và Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Ủy ban nhân dân 

huyện đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 

về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 

và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Quyết định số 236a/QĐ-UBND 

ngày 18 tháng 02 năm 2021 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021. Đồng thời phân công các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

huyện (UBND) trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc 

triển khai thực hiện Kế hoạch theo các lĩnh vực, địa bàn và thực hiện chức 

năng nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đánh giá tình hình thực hiện Nghị 

quyết báo cáo UBND huyện theo quy định.    

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

 Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các 

cấp, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh, thiên tai, nhất là tác 

động của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, 

HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh, huyện Hòa An đã thực hiện tốt mục 

tiêu kép vừa chủ động phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội 

5.285 văn bản (03 chỉ thị, 157 kế hoạch, 11 chương trình, 2.605 quyết định, 1.502 
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công văn, 164 tờ trình, 181 thông báo, 502 báo cáo,…); tổ chức 48 cuộc họp lãnh 

đạo UBND huyện, giao ban thường kỳ, chuyên đề  để chỉ đạo thực hiện các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 

trên địa bàn.     

Thực hiện giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đến các xã, thị 

trấn, các phòng, ban chuyên môn. Xây dựng Chương trình công tác tháng, quý năm 

của UBND huyện; kế hoạch tổ chức thực hiện Thông báo kết luận của Tỉnh ủy. Chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc; UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 

thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao. Triển khai các mô hình, dự 

án mới trong trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn huyện. Tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Hằng tháng, quý và 6 tháng, 9 tháng 

đầu năm đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

và kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao 

hiệu quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức lễ phát động ủng hộ 

xây dựng quỹ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện 

Hòa An năm 2021. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Các chỉ tiêu về kinh tế  

(1) Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 29,13 triệu đồng, đạt 100,1% 

kế hoạch (KH) giao. 

(2) Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên một đơn vị diện 

tích ước đạt 70,3 triệu đồng/ha, đạt 108,99% KH. 

(3) Giá trị sản xuất chăn nuôi ước đạt 278.065,97 triệu đồng đạt 153,85% KH.  

(4) Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 

27.260/18.600 triệu đồng so với chỉ tiêu giao đạt 146,56%, so với UBND tỉnh 

giao đạt 105,87%. 
(5) Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 35.106/32.768 triệu đồng đạt 

107,1% KH. 

(6) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15%. 

(7) Thành lập mới 06 hợp tác xã, đạt 300% KH. 

2. Các chỉ tiêu Văn hóa xã hội 

(8) Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới: Đánh giá năm 2021 xã Hồng 

Việt đạt chuẩn nông thôn mới. 

(9) Giảm tỷ lệ hộ nghèo: Giao chỉ tiêu giảm nghèo cho UBND các xã, 

thị trấn với số hộ giảm là 440, tương ứng 3,17%.  

(10) Tỷ lệ lao động qua đào tạo: UBND huyện đã ban hành kế hoạch 

24/KH-UBND ngày 09/02/2021 kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn 2021. Số lao động qua đào tạo là 15.046 lao động/47.400 lao động bằng 

31,7% đạt 99,37%KH.  
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(11) Tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn: Hiện số lao động thất nghiệp trên địa 

bàn 200/47.400 người bằng 0,42%. 

(12) Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (trường THCS Đức Long). Hiện 

nay cơ sở vật chất của trường THCS Đức Long cơ bản đạt chuẩn theo quy định. 

(13) Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Năm 2021 xã Đại Tiến 

được xây dựng đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Qua kiểm tra, tự chấm điểm đạt 

86/100, đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc gia về y tế xã. 

(14) Tỷ lệ người dân tham gia tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 97,65%, đạt 

100% KH. 

(15) Tỷ lệ dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe 98,2% đạt 140,29% KH. 

(16) Chỉ tiêu về văn hóa:  

- Gia đình văn hóa: ước đạt 85,5%. 

- Xóm, tổ dân phố văn hóa: ước đạt 64 %. 

- Cơ quan đơn vị văn hoá: ước đạt 96%. 

3. Các chỉ tiêu về môi trường 

(17) Tỷ lệ che phủ rừng 60,2% đạt 100% KH. 

(18) Dân cư được dùng nước sạch 

(18.1) Tỷ lệ dân cư thị trấn được dùng nước sạch 62,64% đạt 195,26% KH. 

(18.2) Tỷ lệ dân cư nông thôn dùng nước hợp vệ sinh 92,5% đạt 100% KH. 

(Phụ lục I) 

IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN TỪNG LĨNH VỰC 

1. Kinh tế 

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Đôn đốc chỉ đạo sản xuất vụ Đông - Xuân và vụ Hè - Thu đúng khung 

lịch thời vụ, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 30.796,85 tấn đạt 

100,29% KH giao (Phụ lục II). Tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả. Chỉ đạo các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện mô hình và sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị (mô hình rau 

VieetGap với diện tích 3,3 ha; ớt thương phẩm 3,1ha tại thị trấn Nước Hai và Đức  

Long), chuỗi kiên kết (trồng quế, kiệu, nghệ). Quan tâm thực hiện các mô hình sản 

xuất kinh doanh có hiệu quả trên một số địa bàn1.  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm, giám sát chặt chẽ tình hình dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục, tổ 

                                           
1 Mô hình trồng na tại Hoàng Tung, Nam Tuấn, Hồng Việt trồng mới 1,1ha, tổng số cây trồng mới 

là 1.100 cây, tỷ lệ sống đạt trên 90% và đang sinh trưởng phát triển tốt. Tổng số cây hiện có trên địa bàn và 

đang cho thu hoạch là 9.720 cây, trong đó số cây áp dụng kỹ thuật mới là 864 cây na (tương ứng 0,864ha) 

sản lượng thu được từ số cây áp dụng kỹ thuật mới là 8,64 tấn, lợi nhuận đạt 194 triệu đồng/864 cây áp 

dụng (tăng so với cây không áp dụng kỹ thuật mới là 03 tấn/ha, lợi nhuận tăng 88 triệu đồng/ha). 
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chức tiêm phòng các loại văcxin trên đàn gia súc, gia cầm2. Chỉ đạo đẩy mạnh mô 

hình chăn nuôi bò vỗ béo trên địa bàn huyện, hiện có 1.025 hộ tham gia, 3.794 con 

trâu, bò vỗ béo 

Tập trung rà soát, trang bị các thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa 

cháy rừng. Kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện, cấp xã. 

Trồng rừng mới được 77,72ha, trong đó trồng rừng tập trung tại xã Dân Chủ với 

diện tích 10ha, nhân dân trồng cây phân tán 67,72ha tại các xã Nam Tuấn, Đại 

Tiến, Dân Chủ, Đức Long, Hồng Việt, Nguyễn Huệ, Ngũ Lão, Bình Dương, 

Trương Lương, Bình Dương. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 60,2%. Trong năm trên địa 

bàn huyện xảy ra 07 vụ cháy rừng, với diện tích là 19,31ha.  

Thực hiện tốt các giải pháp phòng chống hạn mùa khô; nạo vét kênh 

mương thủy lợi, chuẩn bị tốt cho sản xuất nông nghiệp. Lập phương án và kế 

hoạch phòng chống thiên tai năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn 

huyện Hòa An xảy ra gió lốc, gây thiệt hại gây thiệt hại 3.821,824 triệu đồng 

về nhà cửa và hoa màu của người dân tại 6 xã, thị trấn; đã hỗ trợ 2.833,450 triệu 

đồng, trong đó hỗ trợ trực tiếp cho người dân 52.450 triệu đồng, số còn lại khắc 

phục, sửa chữa dường, mương, trường học. 

Thực hiện kế hoạch Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 

đảm bảo hiệu quả, gắn với bao tiêu sản phẩm. Xây dựng kế hoạch triển khai 

chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021. Trong đó đăng ký 03 sản 

phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh gồm: Sản phẩm bún khô của chủ thể Nông Văn Chiến, 

xóm Rà Rị, xã Nam Tuấn. Sản phẩm cơm cháy của chủ thể Nguyễn Thị Thuỳ, 

Phố A, thị trấn Nước Hai. Sản phẩm gạo ĐS1, J02 của Công ty TNHH MTV 

NN Hoà An. 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 

2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; tích cực triển khai thực hiện các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Đôn đốc, chỉ 

đạo xã Hồng Việt tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn xã, phân công cán bộ đầu mối phụ trách từng lĩnh vực theo chuyên môn 

và theo địa bàn để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Có 03 xã thực hiện đạt 01 tiêu chí 

(Hồng Nam tiêu chí số 13, Quang Trung tiêu chí số 3, Ngũ Lão tiêu chí số 14). 

1.2. Sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, 
khoa học công nghệ 

                                           
2 Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò xuất hiện tại 15/15 xã có gia súc mắc bệnh tổng số là 468 con 

của 300 hộ chăn nuôi, trên 102 xóm, số gia súc mắc bệnh bị chết là 85 con. UBND huyện đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cấp phát 457 lít, 

813 lọ thuốc phun muỗi, 3.040 liều vác xin viêm da nổi cục. 

Xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi tại các xã, thị trấn làm chết ốm chết 1684 con với tổng trọng 

lượng 84.605 kg. Thực hiện tuyên truyền cho người chăn nuôi về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, 

cấp phát 350 tờ rơi về cách nhận biết và phòng chống bệnh DTL Châu phi. 

Phun tiêu trùng khử độc số thuốc sử dụng 1.432 lít với diện tích phun khoảng 2.864.000 m2 

cho 4 chợ và 295 lượt xóm. 
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Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 27.260/18.600 triệu đồng so với chỉ 

tiêu giao đạt 146,56% so với HĐND huyện giao, so với UBND tỉnh giao đạt 

105,87%. 

Trong năm 2021, triển khai thực hiện hỗ trợ hoạt động của các cơ sở kinh 

doanh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 (có 06 hộ kinh doanh tạm ngừng sản 

xuất, kinh doanh được nhận hỗ trợ theo Nghị định 68/NĐ-CP và Quyết định 

23/2020/QĐ-TTg). Thực hiện thẩm định và cấp phép các hồ sơ về kinh doanh có 

điều kiện theo quy định3. Trong thời gian vừa qua các mặt hàng lưu thông trên thị 

trường có giá cả ổn định, không xuất hiện tình trạng khan hiếm hàng hóa do tình 

hình dịch bệnh. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật, bổ sung, thay 

đổi các quy trình thực hiện các thủ tục hành chính vào quy trình ISO 9001:2015 

của đơn vị và đưa vào áp dụng. Hướng dẫn các xã thực hiện Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cấp 

xã. Đến nay đã có 15/15 xã, thị trấn thực hiện công bố áp dụng hệ thống. 

1.3. Quản lý quy hoạch, xây dựng 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch4, trật tự đô thị, quản lý 

hành lang an toàn giao thông, xây dựng tuyến phố văn minh dọc đường Hồ Chí 

Minh đoạn qua thị trấn Nước Hai. Thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ một số 

khu chức năng phục vụ phát triển đô thị; triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch chung 

mở rộng thị trấn Nước Hai.  

1.4. Công tác Tài chính- Kế hoạch, Ngân hàng, Kho bạc 

Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021 theo Quyết định 

UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND huyện phê chuẩn giao. Xây dựng, ban hành kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; kế 

hoạch thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với huyện Hòa An. 

Thực hiện công khai dự toán năm 2020. 

Tiếp nhận hồ sơ, cấp mới, cấp đổi giấy phép kinh doanh cho các đối tượng 

được 148 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với  tổng số vốn 37.505 triệu 

đồng, 244 lao động và cấp đổi được 86 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

Thành lập mới 06 hợp tác xã với số vốn 11.190 triệu đồng, 42 lao động; tạm 

ngừng hoạt động 02 hợp tác xã; giải thể 02 hợp tác xã. 

- Kết quả thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 18/11/2021 cụ 

thể như sau: 

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 29.157,173/32.768 triệu đồng đạt 88,98% 

so với kế hoạch tỉnh giao (bằng 102,37% so với cùng kỳ năm 2020), đạt 

86,35%KH Hội đồng nhân dân huyện giao. Trong đó thu cân đối được 

19.113,921/25.710 triệu đồng đạt 74,34% so với kế hoạch. 

                                           
3 Trong năm cấp được 05 giấy phép bán lẻ Gas. 
4 Trong năm cấp được 35 giấy phép xây dựng và kiểm tra các công trình sau cấp phép. 
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+ Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách là 286.569/454.976 triệu đồng đạt 

62,99% so với dự toán.  

- Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản: kế hoạch vốn giao 19.163 triệu 

đồng (giao đầu năm: 12.355 triệu đồng, giao bổ sung 5.500 triệu đồng, chuyển 

nguồn 308,23 triệu đồng); Giải ngân vốn đầu tư công đạt 13.905,950/19.163 triệu 

đồng, bằng 72,57% kế hoạch.  

Hoạt động tín dụng của các ngân hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn 

của nhân dân. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hộ nghèo vay với lãi suất 

ưu đãi để thực hiện mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo; đã giải ngân cho 05 hộ 

nghèo (04 hộ xã Hồng Việt, 01 hộ tại xóm Văn Thụ, xã Nam Tuấn) với tổng số 

vốn 315 triệu đồng; theo kế hoạch ngày 15/10/2021 tiếp tục giải ngân cho 06 hộ 

nghèo tại xóm Văn thụ để mua 12 con bò. Ngoài ra tại xã Đức Long đã giải ngân 

cho 01 hộ giải quyết việc làm với số vốn 75 triệu đồng (mua 05 con bò). 

1.5. Tài nguyên - Môi trường, Giải phóng mặt bằng (GPMB) 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi 

trường đảm bảo đúng quy định 5; hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-

2030; báo cáo thống kê đất đai năm 2020; Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022; Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn 

theo quy định; công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về lĩnh vực đất đai, tài nguyên 

khoáng sản, môi trường được đẩy mạnh6.  

Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa 

bàn7; thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đề xây dựng cầu Khuổi Cáp, xã Quang 

Trung; tiến hành quy hoạch chi tiết sắp xếp khu dân cư gốm sứ Cầu Khanh nay 

là xóm 9 Bế Triều, thị trấn Nước Hai.  

                                           
5Trong năm tiếp nhận 136 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, năm 2020 chuyển sang 02 hồ sơ, 

tổng 138 hồ sơ, đã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích 93 hồ sơ, không đủ điều kiện 40, đang 

tiếp tục giải quyết 05 hồ sơ (trong hạn). Thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 01 hộ gia đình ở thị 

trấn Nước Hai. Trình bổ sung 11 công trình vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hòa An. 

Kiểm tra 40 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất lần đầu, đạt 21 hồ sơ, 19 hồ sơ không 

đủ điều kiện. 
6 Kiểm tra, xử phạt 01 trường hợp không đăng ký biến động đất đai theo quy định với số tiền là 

02 triệu đồng; 01 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất với số tiền là 45 triệu đồng. 

Phát hiện 01 đối tượng đang hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, san lấp, lấn chiếm lòng 

sông  gây thu hẹp dòng chảy, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính với tổng tiền xử phạt là 90 

triệu đồng tại xã Dân Chủ; trình UBND tỉnh xử phạt 02 vụ: về hành vi khai thác khoáng sản (vàng) trái 

phép tại xã Lê Chung, với tổng số tiền là 125,640 triệu đồng; xử phạt 01 đối tượng khai thác cát, sỏi 

trái phép với tổng số tiền là 140 triệu đồng;  
Tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của 03 mỏ cát,  sỏi  và  02 mỏ đá  trên  địa  

bàn;  kết  quả  xử  phạt  01  đơn  vị  với  số  tiền 4 triệu đồng; xử phạt 03 đối tượng khai thác cát, sỏi 

trái phép tại các xã Đức Long, Dân Chủ, Bình Dương, với tổng số tiền là: 45 triệu đồng. 

Tiếp nhận và xử lý 05 bộ hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường. Trong đó xác nhận 04 hồ sơ, 01 hồ 

sơ không thuộc đối tượng.  

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra 02 cơ sở chế biến lâm sản tại xã Đức Long, 

Nam Tuấn; tham mưu xử phạt 01 cơ sở với tổng số tiền là 09 triệu đồng (lĩnh vực đất đai 6,5 triệu, môi 

trường 2,5 triệu); 01 cơ sở do UBND xã xử phạt với số tiền 2,5 triệu đồng. 
7 Thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư 05 công trình và giải phóng mặt bằng 

các công trình, dự án trên địa bàn huyện được 409,964,4/505.481,7m2 đạt 81,1%. 
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2. Văn hóa - Xã hội 

2.1. Văn hóa - Thông tin, Du lịch 

2.1.1. Văn hóa - Thông tin 

Công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động hiệu quả với nhiều hình thức đổi 

mới phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương8. Quản lý chặt chẽ các hoạt động 

của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Xây dựng kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa An về tăng cường 

sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về phát huy truyền thống quê hương cách mạng và 

nâng cao giá trị văn hóa dân tộc huyện Hòa An giai đoạn 2020 - 2025. Hướng dẫn 

bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021. Các chỉ tiêu văn hóa ước đạt kế hoạch đề 

ra (Gia đình văn hóa: 11870/13.869 hộ đạt 85,5%; Xóm, tổ dân phố văn hóa: 98/135 

xóm, tổ dân phố đạt 64 %; Cơ quan đơn vị văn hoá: 120/125cơ quan đạt 96%). Duy 

trì công tác thông tin - truyền thông phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương9. Chỉ 

đạo thành lập, kiện toàn Ban biên tập Đài truyền thanh cơ sở. 

Trong  năm đã phát sóng được 405 tin và 189 bài. Thư viện thực hiện tốt 

công tác phục vụ bạn đọc, tổ chức phân loại hơn 1000 đầu sách tạo điều kiện 

thuận tiện cho độc giả đến đọc và mượn sách tại thư viện. 

2.1.2. Du lịch 

Tổ chức kiểm tra các điểm dịch vụ du lịch (tự phát); Kế hoạch khảo sát 

tua, tuyến du lịch cộng đồng, kết nối các điểm di tích lịch sử, công viên địa chất 

non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch trên 

địa bàn huyện đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trong tình hình mới…  

2.2. Giáo dục và Đào tạo 

                                           
8 Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 -

06/01/2021); Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 -

28/01/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 -05/6/2021), gắn với kỷ 

niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng (21/02/1961 -21/02/2021; Tuyên truyền kỷ niệm 91 

năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2021); thành công Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Mừng Đảng -Mừng Xuân -Mừng đất nước đổi mới; công tác tuyển 

quân; Phòng, chống COVID-19; phát động tết trồng năm 2021; lễ tuyển quân năm 2021; Tuyên truyền 

kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cao Bằng, của huyện Hòa An 

(01/4/1930 - 01/04/2021); công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia 

Bia Ma Nhai ngự chế của vua Lê Thái tổ. Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4; Ngày sức 

khỏe thế giới 07/4; Ngày bảo vệ chăm sóc người khuyết tật Việt Nam 18/4; ngày văn hóa các dân tộc 

19/4; Ngày sách Việt Nam 21/4; 46 năm, ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 01/5; Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021– 2026.  Treo 549 băng rôn, 10 pa nô lớn; 116 

pa nô nhỏ  cắm được 5 lượt hồng kỳ mỗi đợt 500 cờ; Tuyên truyền xe lưu động: 140 lượt. 
9 Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021; triển khai giải pháp QR Code 

trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; triển khai xây dựng 

trang thông tin điện tử Chính quyền cấp xã; Thực hiện sửa chữa 3 trạm truyền thanh cơ sở xã 

Trương Lương, Nam Tuấn, Thị trấn, sửa chữa 49 cụm loa, lắp mới 25 cụm loa tại các xã, thị trấn phục 

vụ tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lắp đặt 04 

cụm truyền thanh thông minh tại các xã không có sóng của Đài truyền thanh huyện tại trung tâm các xã Bình 

Dương, Lê Chung, Bạch Đằng, Hồng Nam.   
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Các trường duy trì tốt nền nếp dạy và học, thực hiện tốt nội quy, quy chế 

chuyên môn và dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học; công tác đổi 

mới quản lý có chuyển biến tích cực; nền nếp, kỷ cương trong trường học tiếp tục 

duy trì và giữ vững; hoàn thành chương trình giảng dạy và kế hoạch thời gian năm 

học theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong trường học và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; chất lượng giáo dục 

các cấp học, bậc học đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra10; tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành 

chương trình giáo dục mầm non, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và 

tốt nghiệp THCS đều đạt 100%; tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2021, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 95,67%; triển khai thực hiện tốt việc 

giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6; tiếp 

tục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thực hiện việc đổi mới Chương 

trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình kế hoạch; thực hiện tốt công 

tác xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch; duy trì, củng cố và nâng cao 

chất lượng kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các 

chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Thực hiện tốt công tác xây dựng trường THCS Đức Long hoàn thiện các tiêu 

chí để đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia (Trường THCS Đức Long được đầu tư 

cải tạo sửa chữa, xây dựng mới các hạng mục cơ sở vật chất năm 2019, hoàn 

thành và đưa vào sử dụng năm 2020. Hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trường đã 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 

2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học).  

2.3. Y tế, dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quyết liệt 

thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt dịch bệnh nguy hiểm 

COVID-19. Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 cấp 

huyện, cấp xã; ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy; công khai 

lịch trực, số điện thoại đường dây nóng 24/24h của Trung tâm Chỉ huy các cấp. 

                                           
10Chất lượng giáo dục năm học 2020-2021: Bậc Mầm non: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 

Nhà trẻ 1,69% giảm 2,16% so với năm học trước, Mẫu giáo 2,6% giảm 1,67% so với năm học trước; trẻ 

suy dinh dưỡng thể thấp còi: Nhà trẻ 5,5%, tăng 0,64% so với năm học trước, Mẫu giáo 3,85%, giảm 

0,8% so với năm học trước; tỷ lệ trẻ cân nặng cao hơn tuổi 0,22 %, tăng 0,03% so với năm học trước. 

100% trẻ 5 tuổi đến trường được đánh giá theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và được chuẩn bị tâm thế 

trước khi vào lớp 1; Bé khỏe ngoan đạt 92,5% tăng 1,7 % so với năm học trước; Bé chăm ngoan đạt 

96,8%, tăng 3,3% so với năm học trước; 100% nhóm, lớp tổ chức học 2 buổi/ngày. Cấp Tiểu học: Đánh 

giá môn học: Môn Toán: Hoàn thành tốt: 2238/4125 đạt 54,25%; Hoàn thành: 1880/4125 đạt 45,58%; 

Chưa hoàn thành: 7/4125 chiếm 0,17%; về năng lực: Tốt: 2508/4125 chiếm 60,8%; Đạt: 1612/4125 

chiếm 39,08%; cần cố gắng: 5/4125 chiếm 0,12%; về phẩm chất: Tốt: 2800/4125 chiếm 67,88%; Đạt: 

1322/4125 chiếm 32,05%; cần cố gắng: 3/4125 chiếm 0,07. Cấp THCS: Tổng số học sinh được đánh giá, 

xếp loại: 2429/2328 (trong đó có 18 học sinh khuyết tật không đánh giá). Về hạnh kiểm: Tốt: 2021 em, 

chiếm 81,8%, tăng 1,4% so với năm học trước; Khá: 394 em, chiếm 16,2%, Trung bình: 14 em, chiếm 

0,6%, tăng 0,3% so với năm học trước. Về học lực: Giỏi: 289 em , chiếm 11,9%, tăng 0,6% so với năm 

học trước; Khá: 1028 em, chiếm 42,3%; Trung bình: 1079 em; Yếu 33, chiếm 1,4%, giảm 1,5% so với 

năm học trước. 
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Chỉ đạo xây dựng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 theo từng mức độ trên 

địa bàn. Tổ chức tiếp nhận công dân trên địa bàn huyện trở về từ các vùng dịch 

trong nước để cách ly theo dõi sức  khỏe phòng, chống dịch COVID-19 tại các 

khu cách ly tập trung trên địa bàn, tổ chức tiêm vacxin phòng chống COVID-19 

an toàn11. Chỉ đạo thành lập tổ truy vết phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 

các xã, thị trấn. 

Trong năm không có dịch, bệnh lớn xảy ra, không có trường hợp nào tử 

vong do dịch bệnh; công tác khám chữa bệnh thực hiện đúng quy định, đúng chế 

độ chính sách đối với người bệnh12. Chương trình MTQG về Y tế thực hiện có hiệu 

quả (duy trì bền vững 10/15 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã). Thành lập đoàn 

tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí trong Bộ 

tiêu chí Quốc gia về y tế xã của xã Đại Tiến, qua kiểm tra, đánh giá cơ bản xã đã 

triển khai thực hiện tốt những mục tiêu kế hoạch đặt ra đạt 86/100 điểm theo Bộ 

tiêu chí, đến cuối năm đạt kế hoạch xây dựng xã Đại Tiến đạt tiêu chí quốc gia 

về y tế năm 2021. Duy trì thường xuyên công  tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm (VSATTP) tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 

nhất là trong các dịp lễ, tết. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, phòng chống 

suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi được duy trì thường xuyên và đạt kết quả tốt. 

2.4. Lao động việc làm và an sinh xã hội 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn năm 2021; kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội giai 

đoạn 2021 - 2030. Tiếp tục thực hiện tốt công tác lao động và việc làm13, nắm tình 

                                           
11 Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 13/10/2021, huyện Hòa An đã tiếp nhận 3.768 công dân từ 

Trung Quốc về qua biên giới tỉnh Cao Bằng để thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung; có 

95 công dân người nước ngoài; có 3.705 người cách ly đủ thời gian theo quy định và đảm bảo sức 

khỏe nên đã được rời khỏi khu vực cách ly. Hiện nay, có 63 công dân đang được cách ly, trong đó 63 

công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Hiện tại, sức khỏe của các công dân đang cách ly đều ổn 

định, không có biểu hiện sốt, ho, nghi nhiễm COVID-19. 

Đến ngày 13/10/2021, huyện Hòa An được cấp 13.952 liều. Hiện tại dư 367 hiện đang triển 

khai, đã tiêm 13.585 mũi đạt 97,4%, 13.585/41.178 số dân từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 33% (trong đó: 

Mũi 1 được 10.863/41.178 số dân từ 18 tuổi trở lên đạt 26,4%; Mũi 2 được 4.251/41.178 số dân từ 18 

tuổi trở lên đạt 10,3%) 
12 Tổng số lần khám bệnh: 61.902/70.500 lượt (đạt 88 % KH năm). Tổng số lần bệnh nhân điều 

trị ngoại trú: 20.894/36.500 đạt 57,2%, tăng 2.003 lượt so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số lượt BN 

điều trị nội trú: 5.082/5.550 lượt (đạt 92% KH năm). 
13 Tổ chức Hội nghị tư vấn, tuyển dụng  lao động tại 09 xã, thị trấn, có trên 360 người tham gia; 

Hội nghị triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ cho các phòng, 

ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Bí thư Chi bộ-Tổ trưởng dân phố/Trưởng 

xóm thị trấn Nước Hai.  

Trong 9 tháng đầu năm huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các đơn vị gồm: 14 hộ kinh doanh; 

05 trường hợp F1 đã kết thúc cách ly y tế tại cơ sở cách ly, với tổng số tiền hỗ trợ là 50,016 triệu đồng. Đã 

thực hiện chi trả hỗ trợ cho 06 hộ kinh doanh và 02 đối tượng F1, số tiền là 20,976 triệu đồng. 

Tổng số lao động Hòa An đi làm việc trong, ngoài tỉnh: 5.562 người. Trong đó: ngoài tỉnh 4.366 

người (Số lao động hiện đang làm việc ngoại tỉnh: 2.952 người. Số lao động trở về địa phương do 
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hình nguồn lao động trên địa bàn huyện. Tỷ lệ lao động được đào tạo trong năm 

2021 là 15.046 lao động/47.400 lao động bằng 31,7% đạt 99,37%KH. Tỷ lệ thất 

nghiệp trên địa bàn 200/47.400 bằng 0,42% tổng số lao động trong độ tuổi. 

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối 

với người có công theo quy định: Quà tết cho các đối tượng người có công nhân 

dịp Tết Tân Sửu năm 2021 với tổng số tiền 822,3 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm 

74 năm ngày thương binh liệt sỹ: thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có 

công với tổng số tiền 188,1 triệu đồng (trong đó xã hội hóa được 95,7 triệu đồng 

bằng 579 suất quà).  

Thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội14, công tác 

bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác phòng chống tệ nạn xã hội; thực hiện tốt 

công tác cấp thẻ BHYT năm 2021 các đối tượng (người có công cấp được 2.964 

thẻ, bảo trợ xã hội 1.178 thẻ). Triển khai hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát nhu 

cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát của hộ gia đình chính sách, hộ nghèo giai đoạn 

2021 - 2022. Tổng hợp nhu cầu toàn huyện có 1.026 cần hỗ trợ (kế hoạch thực 

hiện năm 2021 hỗ trợ 553 nhà, năm 2022 hộ trợ 473 nhà), tổng kinh phí dự toán 

41.130 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện có 94 hộ gia đình đã khởi công xây mới, 

sửa chữa nhà ở (01 nhà lắp ghép, 70 nhà xây mới có đối ứng, 23 nhà sửa chữa). 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức lễ phát động ủng hộ 

xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2021. Hiện tại 

đã quyên góp ủng hộ được 706,253 triệu đồng. 

2.5. Công tác Dân tộc 

Trong năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị vùng đồng 

bào dân tộc cơ bản ổn định. Triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc trên địa 

bàn huyện. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín, tổ chức hội nghị 

cung cấp thông tin thời sự năm 2021. Kiểm tra, nắm bắt tình hình di cư tự do đến 

và đi trên địa bàn. 

3. Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp 

3.1. Nội vụ 

                                                                                                                                    
dịch Covid-19: 1.414 người). Số lao động làm việc trong tỉnh: 1.196 người. Số người hiện không có 

việc làm 200/47.400 bằng 0,42%. 
14 Tặng quà cho hộ nghèo trong và sau tết: 2.077 hộ/ 2.448 hộ = 84,84%. 

Đã cấp thẻ BHYT được NSNN hỗ trợ đóng 40.339 người, đạt 77,67%; số đối tượng phải tự mua 

BHYT  7.161 người, đạt 13,79%; số chưa mua 4.435 người, tỷ lệ 8,54% (trong đó học sinh 1.238, hộ 

gia đình 3.152).  

Tiếp nhận hồ sơ mai táng phí cho 45 trường hợp, ban hành quyết định để thanh toán hỗ trợ mai táng 

phí cho thân nhân đối tượng, tổng số kinh phí: 243 triệu đồng. 

+ Cứu trợ đột xuất 02 trường  hợp người địa phương khác tử vong do đuối nước trên địa bàn 

huyện, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp, với tổng số tiền là 04 triệu đồng; 01 trường hợp người dân 

bị thương nặng do điện giật tại xã Trương Lương, mức  hỗ trợ 2,7 triệu đồng; 01 trường  hợp người 

dân xã Dân Chủ tử vong do đuối nước, mức hỗ trợ 4 triệu đồng. 

+ Hỗ trợ chi phí mai táng cho 01 gia đình có người bị tử vong do tai nạn điện, mức hỗ trợ 5,4 

triệu đồng. 

+  Cứu đói tết Nguyên đán 2021: 961  hộ,  3.535  khẩu, 53.025kg gạo. 

+  Cứu đói giáp hạt: 1.458  hộ, 5.784 nhân khẩu, tổng số gạo  86.760kg. 
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Thực hiện đúng, đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, CCVC và người 

lao động; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ; giao biên chế 

công chức hành chính năm 2021; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bố công 

chức được đảm bảo theo vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp, các kỹ năng15; 

triển khai thực hiện luân chuyển công chức cấp xã đủ điều kiện theo quy định 

của Luật phòng chống tham nhũng. Công tác quản lý nhà nước về thi đua, 

khen thưởng được triển khai kịp thời, có hiệu quả. 

Xây dựng Kế hoạch Công tác cải cách hành chính nhà nước huyện Hòa An 

năm 2021; báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2020; tự rà 

soát, đánh giá các chỉ số CCHC cấp huyện năm 2021 đạt 87,5/100 điểm16; Tăng 

cường hoạt động của tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 

cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Hòa 

An17; duy trì và thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn (kết quả tại 

Phụ lục III kèm theo). 

Triển khai hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện đúng các quy định của nhà 

nước về tín ngưỡng tôn giáo. Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo, 

phối hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc tại cơ sở. 

Tham gia tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo nội dung, lộ trình theo quy 

định, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao (99,84%); cơ bản bầu đủ số lượng đại biểu (cấp 

xã bầu thiếu 02 đại biểu); bầu đúng định hướng cơ cấu, nhất là cán bộ chủ chốt, 

tỷ lệ nữ; quá trình diễn ra bầu cử đúng Pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn. 

3.2. Thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng 

                                           
15 Đại học 09 người, bồi dưỡng QLNN: 05 người (trong đó chuyên viên chính: 04 người; chuyên 

viên: 01 người); bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng: 05 người, lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho 

cán bộ, công chức: 07, lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2021: 07 người, cao cấp 

lý luận chính trị 02 người, trung cấp lý luận 80 người. 
16 Kết quả tự rà soát như sau: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đạt 13,5/16đ, (2) Xây 

dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý tại địa phương đạt 10,5/12đ, (3) Cải 

cách TTHC đạt 21,5/25đ, (4) Cải cách bộ máy hành chính nhà nước 8/8đ, (5) Xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ CB, CC, VC đạt 14,5/15đ, (6) Thực hiện cải cách tài chính công đạt 7/7đ, (7) Hiện 

đại hóa hành chính đạt 12,5/17đ; còn 05 tiêu chí thành phần đạt thấp: (1) Xây dựng và đăng tin bài 

trên trang TTĐT, (2) Cập nhật, bổ sung các thông tin lên trang thông tin điện tử (3) Mở lớp bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, (4) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 chưa thực hiện tốt, (4) Xây dựng, ban hành quy định chức năng nhiệm vụ tổ chức của 

phòng Nội vụ và phòng Tài nguyên và Môi trường. 
17 Tổ chức kiểm tra công tác CCHC được 11 xã; Tổ kiểm tra, giám sát kỷ luật kỷ cương hành 

chính được 12 cuộc tại các xã, thị trấn; 18 phòng, ban chuyên môn và 01 cuộc tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả huyện. Qua kiểm tra, hầu hết các xã đều thực hiện khá tốt các nhiệm vụ đề ra trong kế 

hoạch cải cách hành chính nhà nước của cơ quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc 

theo quy định, trang phục, tác phong gọn gàng, hành xử với người dân đúng mực, không hách dịch, 

nhũng nhiễu. 

Trong năm kỷ luật 02 viên chức; đang xem xét xử lý kỷ luật 03 vụ việc; buộc thôi việc 7 công 

chức. 
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Công tác thanh tra được thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt. Trong năm tổ 

chức 07 cuộc thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị18, ban hành 04 kết luận thanh 

tra19. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị về các kết luận thanh tra đã có hiệu 

lực và xử lý sau thanh tra thuộc thẩm quyền quản lý. 

Triển khai hoàn thành 100% kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê 

khai tài sản, thu nhập lần đầu của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện 

Hòa An. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo 

đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn20. Thực hiện đổi 

mới công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Xây dựng kế hoạch cụ thể tập 

trung giải quyết đơn thư tồn đọng, năm 2020 chuyển sang 50 đơn thư đã rà soát 

phân loại tập trung giải quyết xử lý được 44 đơn. Năm 2021 đã tiếp nhận 284 

đơn, trong đó cấp huyện tiếp nhận 171 đơn, đơn thuộc thẩm quyền 91, đã giải 

quyết được 78/91 đơn, đạt tỷ lệ 85,71%, còn 13 đơn đang tiếp tục giải quyết. 

3.3. Công tác Tư pháp, Thi hành án dân sự  

Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn, thường xuyên cập nhật 

thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống 

xã hội trên địa bàn huyện; ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trọng tâm năm 

2021. Công bố các xã đạt chuẩn và không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2020. Kiện toàn các hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, Hội đồng phối 

hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức hội nghị tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật quý I, quý II. Rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung các 

quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư kinh 

doanh và đời sống xã hội; hướng dẫn tổ chức thực hiện ngày pháp luật Nước 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. 

                                           
1802 trường học: trường Mầm non Bình Long và trường Tiểu học Nam Tuấn; Tổ chức thanh tra đột 

xuất công tác tổ chức, quản lý hoạt động của chợ Nước Hai; việc quản lý vỉa hè các tuyến đường xung 

quanh chợ Nước Hai; thanh tra hành chính việc thực hiện các quy định trong nhà trường đối với trường 

THCS Hoàng Tung, trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Quang Trung; thanh tra trách nhiệm của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với UBND xã Đại Tiến; thanh tra việc thực hiện quy chế 

dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước; việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức và hoạt động quản lý tài chính tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa An năm 

2019, 2020. 
19Kết luận về việc thanh tra hành chính đối với trường Mầm non Bình Long; về việc thanh tra hành 

chính đối với trường Tiểu học Nam Tuấn; về việc thanh tra hành chính đối với trường THCS Hoàng Tung; 

về việc thanh tra hành chính đối với trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Quang Trung. 
 20 Trong năm tiếp công dân 129 lượt, 188 người (tại cấp huyện 62 lượt 121 người, tại cấp xã 67 

lượt 67 người); Chủ tịch UBND huyện: Tiếp định kỳ vào ngày 05, 15 hàng tháng, tham dự ngày tiếp 

này có Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân, lãnh đạo phòng, ban có liên quan tiếp 

39 lượt (cấp huyện 19 lượt, cấp xã 20 lượt), số người được tiếp 85 người (cấp huyện 65 người, cấp xã 

20 người); tiếp công dân thường xuyên của UBND huyện 90 lượt (huyện 43 lượt, xã 47 lượt), số người 

được tiếp 103 người (cấp huyện 56 người, cấp xã 47 người). 

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, từ đầu năm tiếp nhận 284 đơn, trong đó 166 đơn 

thuộc thẩm quyền, đã giải quyết được 131/166 đơn, đạt tỷ lệ 78,92%; còn 35 đơn đang tiếp tục giải 

quyết (cấp huyện 29 đơn, cấp xã 06 đơn). 
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4. Quốc phòng, an ninh 

4.1. Quốc phòng 

Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; nắm chắc 

tình hình nội địa, tình hình truyền đạo trái phép và diễn biến dịch bệnh COVID-19; 

dân quân tự vệ ở các đơn vị cơ sở tích cực tuần tra canh gác góp phần giữ vững các 

mục tiêu quan  trọng, giữ vững tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn 

xã hội (TTATXH) trên địa bàn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hoàn thiện hồ sơ tuyển quân năm 

2021: 126 hồ sơ. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Xây dựng kế hoạch đón 

quân nhân xuất ngũ năm 2021 theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh; tổ chức tổng kết 

công tác quốc phòng quân sự địa phương gắn với tổng kết công tác GDQP&AN 

năm 2020; thực hiện huấn luyện cho cơ quan, dân quân năm thứ nhất, năm 2 đến 

năm thứ 4. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ 

huyện năm 2021 (vận động nhân dân hiến đất được 1.132m2; xây dựng các công 

trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện tại xã Nam Tuấn được 90% 

khối lượng). 

4.2. An ninh 

Tình hình ANTT trên địa bàn huyện Hòa An trong năm 2021 cơ bản ổn 

định. Công tác bảo đảm ANCT tiếp tục được giữ vững; lực lượng công an huyện 

đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật 

tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 202121; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỷ lệ điều tra khám phá án 9 

tháng đạt 100%, phá thành công 01 chuyên án trinh sát đấu tranh với tội phạm 

mua bán trái phép chất ma túy. Phát động cuộc vận động tập trung phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 tại xã Quang Trung; xây dựng xã Đức 

Long là xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác 

quản lý hành chính về TTXH được thực hiện đúng quy định, tiếp tục thu nhận hồ 

sơ cấp căn cước công dân (cấp 41.563 hồ sơ căn cước công dân), thực hiện đánh 

số thứ tự hồ sơ hộ khẩu vào hệ thống Dữ liệu dân cư. Công tác tuyên truyền giáo 

dục pháp luật về trật tự ATGT được thực hiện thường xuyên22.  

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, TTATXH năm 

2021 trên địa bàn cơ bản ổn định: các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt 

                                           
21 Phát hiện, tiếp nhận và phối hợp bắt 05 vụ với 05 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển 

hàng cấm, hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ. Tang vật thu giữ: 99,5kg pháo, 68,4 kg xúc xích, 01 

điện thoại di động. Nhận được 09 tin tố giác tội phạm, trong đó: 04 tin về hành vi trộm cắp tài sản, 03 

tin vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, 02 tin về hành vi cố ý gây thương tích… 
22 Tổ chức tuần tra kiểm soát bảo đảm ATGT: 269 ca với 1076 lượt CBCS tham gia. Ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính 1045 trường hợp, thu 702,085 triệu đồng  nộp ngân sách nhà nước; 

tạm giữ 316 xe mô tô, 16 xe ô tô, 142 GPLX; tước 31 GPLX. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát 

tuyên truyền đến 4.927 lượt người nghe.    

Tổ chức ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT tại trường tiểu học và trung học cơ 

sở Đức Xuân, xã Đại Tiến với 110 lượt người nghe. 
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và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch. 

Công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được quan tâm thực hiện 

tốt; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò, 

dịch tả lợn Châu Phi. Tổng thu ngân sách năm 2021 ước đạt tiến độ theo kế hoạch; 

sản xuất công nghiệp vượt chỉ tiêu đề ra; công tác quản lý đất đai, tài nguyên 

khoáng sản và môi trường được tăng cường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; các mặt công 

tác văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện tốt; thường xuyên 

thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, 

triển khai kịp thời các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các đơn vị 

trường học duy trì tốt nền nếp dạy và học, thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên 

môn; công tác giải quyết việc làm được quan tâm; thực hiện đầy đủ chính sách an 

sinh xã hội, chính sách dân tộc, chính sách đối với người có công; thực hiện tốt 

công tác xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; 

các hoạt động văn hóa tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng 

và Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc; công tác cải cách 

hành chính, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, 

thành phố (DDCI) được tập trung thực hiện. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 

khiếu nại, tố cáo; việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; 

việc nâng cao trách nhiệm tham mưu, điều hành của người đứng đầu các phòng ban 

được tập trung thực hiện... Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững, không có 

các vụ việc nổi cộm xảy ra trên địa bàn. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số tồn tại như: thu ngân sách tại một số xã 

còn thấp chưa đạt kế hoạch đề ra, có một số xã tổng thu ngân sách đạt cao nhưng 

vẫn có một số sắc thuế đạt thấp tập trung vào thu lệ phí trước bạ, thu phí lệ phí23 

(xã Hoàng Tung, Lê Chung, Ngũ Lão, Nam Tuấn, Dân Chủ, thị trấn Nước Hai, 

Bạch Đằng); công tác quản lý đất đai còn có xã có thời điểm buông lỏng (xây 

dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công, lấn chiếm vỉa hè ...); công 

tác giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn chậm tiến độ (Thủy điện 

Pác Khuổi mới giải phóng được 7.030,9/40.007,6m2 đạt 17,57%); công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra còn có vụ việc tồn 

đọng, kéo dài (Vụ việc cấp GCNQSD đất nhưng chưa thực hiện chuyển mục đích 

sử dụng đất các hộ dân (khu Lò Gốm cũ) phố Giữa, thị trấn Nước Hai; Vụ việc 

của các hộ dân (khu dân cư cũ) Dạ Hương, thị trấn Nước Hai; Vụ việc ông Dương 

Minh Tú, xóm Phia Gào, xã Đức Long; …) 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn chưa thực sự chủ động, chưa quyết liệt chỉ đạo các bộ 

phận chuyên môn tham mưu thực hiện nhiệm vụ phụ trách; việc nắm tình 

hình và giải quyết khó khăn phát sinh ở cơ sở chưa kịp thời. Nề nếp, phương 

pháp, lề lối làm việc chưa thật khoa học, vai trò tham mưu của một số cơ 

                                           
23 Một số sắc thuế thu đạt thấp: xã Hoàng Tung thu lệ phí trước bạ đạt 44%; xã Lê Chung thu lệ phí trước bạ 

đạt 45%; xã Ngũ Lão thu lệ phí trước bạ đạt 58%; Nam Tuấn thu lệ phí trước bạ đạt 21%; Dân Chủ thu lệ phí trước bạ 

đạt 36%; thị trấn Nước Hai thu lệ phí trước bạ đạt 35%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6%; Bạch Đằng thu lệ phí 

trước bạ đạt 10%. 
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quan chuyên môn còn thiếu chủ động, chưa đáp ứng được yêu cầu. Năng lực 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; 

việc phối hợp giữa các cơ quan có lúc, có nơi thiếu chủ động và chưa chặt chẽ 

dẫn đến kết quả đạt được chưa cao.  

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật một số lĩnh vực chưa đồng bộ, 

hiệu quả chưa cao. Việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ có nơi 

còn chậm, nhất là các văn bản của cấp trên. Thủ tục hành hành chính còn rườm rà, 

qua nhiều bước, hiểu biết của người dân về thủ tục hành chính còn hạn chế.  

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có vụ việc chưa giải quyết dứt 

điểm do thời gian vụ việc diễn ra quá lâu, hồ sơ lưu trữ không đảm bảo; một 

số cuộc thanh tra chậm thực hiện theo kế hoạch. 

VI. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN  KINH TẾ - XÃ HỘI 

NĂM 2022 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đề 

ra, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương 

trình, Đề án của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và chỉ đạo, điều hành của UBND 

huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

2. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất trên địa bàn đúng khung lịch 

thời vụ. Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh nhằm thu hoạch 

sản phẩm trồng trọt đạt năng suất cao trên diện tích gieo trồng. Tiếp tục tổ chức 

triển khai thực hiện các chuỗi sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện 

như kiệu, nghệ, lúa chất lượng cao. Tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch 

trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là viêm da nổi cục trên trâu bò và dịch tả lợn 

Châu phi. Phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo trên địa bàn huyện. Tăng cường 

công tác tiêm phòng văcxin, triển khai tiêm vét bệnh viêm da nổi cục trâu bò, các 

loại vắc xin cho đàn gia cầm, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch. Tiếp tục 

hướng dẫn các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp liên kết thành lập các HTX nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý đất đai, kiểm tra, xử lý đối 

với các tổ chức, cá nhân tự ý san gạt, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định; 

tập trung giải quyết tốt các thủ tục hành chính về đất đai (cấp giấy chứng nhận 

QSDĐ; giao đất có thu tiền; cho thuê đất…) đối với các hộ gia đình, cá nhân; xây 

dựng kế hoạch kiểm tra tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Tổ chức thực 

hiện tốt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, trình UBND tỉnh các địa chỉ đất để đưa 

vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất như: Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

(cũ), dãy trước sân vận động, khu dân cư Cầu Khanh, trụ sở cũ xã Bế Triều.... Lập 

kế hoạch và tổ chức sắp xếp các khu dân cư cầu Khanh, khu Soóc Hoáng - Lỏ 

Phon, khu Dạ Hương, thị trấn Nước Hai; sắp xếp tổ chức quản lý các khu đất công, 

đất dôi dư gắn với phát triển quỹ đất.  

4. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng; hoạt 

động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn 
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huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường 

hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, nhất là đường Hồ Chí Minh đoạn qua 

huyện Hòa An. Hoàn thành phê duyệt các hạng mục dự án đầu tư xây mới các 

công trình, dự án trên địa bàn huyện. Thực hiện quản lý các nội dung điều chỉnh 

cục bộ vào Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung thị trấn Nước Hai giai 

đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn 2030. 

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ thương mại bảo đảm hàng hóa phục vụ thị 

trường tiêu dùng của nhân dân trong huyện. Hỗ trợ xây dựng làng nghề Miến 

dong tại xã Nguyễn Huệ; Đăng ký các danh mục dự án kêu gọi đầu tư, giới thiệu 

quảng bá các tiềm năng của huyện, tạo mọi thuận lợi cho các nhà đầu tư đến đầu 

tư trên địa bàn. Tranh thủ mọi nguồn vốn liên doanh, liên kết, phát triển các loại 

hình dịch vụ, du lịch, khách sạn, nhà hàng và cơ sở kinh doanh thương mại. 

Triển khai khởi công dự án chợ thị trấn Nước Hai. Thực hiện cải tạo sửa chữa 

một số chợ xã đảm bảo tiêu chuẩn, công năng phục vụ nhu cầu trao đổi, giao 

thương hàng hóa trên địa bàn. 

5. Tập trung khai thác các nguồn thu ngay từ đầu năm, đảm bảo thu đúng, 

thu đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; đẩy mạnh công tác thu 

ngoài quốc doanh, tiền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. 

Quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm 

soát chi ngân sách nhà nước trên địa bàn. 

6. Thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học. Triển khai có hiệu quả các giải pháp 

nâng cao chất lượng giáo dục. Phấn đấu xây dựng trường Mầm non Bình Long 

đạt chuẩn Quốc gia, công nhận lại trường Tiểu học Nam Tuấn và Tiểu học Nước 

Hai đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục rà soát, sắp xếp hệ thống trường, điểm trường; 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện tốt công tác đổi mới 

Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đặc biệt đối với lớp 3, lớp 7 

trong năm học 2022 - 2023. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng công tác 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.   

7. Tiếp tục thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng dịch COVID-19. Nâng 

cấp mạng lưới y tế, tăng cường trang thiết bị y tế và hoàn thiện hệ thống cơ sở y tế 

trên địa bàn; thực hiện chăm sóc sức khoẻ toàn diện, kết hợp y học hiện đại với y 

học cổ truyền; chú trọng công tác y tế dự phòng, mạng lưới khám chữa bệnh, 

phòng khám đa khoa …, đảm bảo đủ năng lực khám chữa bệnh, giám sát phát hiện 

và khống chế dịch bệnh, chủ động cung ứng thuốc thiết yếu trên địa bàn. Thực hiện 

tốt các chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh phòng bệnh; đa 

dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, 

nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh, từng bước giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử 

vong, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ cho cộng đồng dân cư. 

8. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp 

thực hiện lồng ghép gắn Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi với phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển dịch vụ và 

ngành nghề. Đặc biệt quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống đối với 

đồng bào sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Triển khai thực hiện có hiệu quả 



17 

 

các chương trình, dự án tạo việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất cho người 

lao động, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tạo nguồn nhân lực đáp ứng theo 

yêu cầu. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi, xây dựng NTM; đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp 

nghĩa”, thực hiện tốt các chính sách xã hội. 

Tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo 

hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Giải quyết tốt các chế độ chính sách BHXH, 

BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

9. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và 

gia đình. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa", giữ gìn và phát huy tốt giá trị lịch sử của di tích. Đầu tư, xây 

dựng các cơ sở phục vụ cho hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao. Chú 

trọng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trong huyện, ngăn 

chặn và đẩy lùi các hoạt động mê tín dị đoan. 

Thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân 

tộc trong năm 2022. Phát huy tối đa thời lượng phát sóng của Đài truyền thanh 

truyền hình huyện và Đài truyền thanh cơ sở cổ vũ, động viên, các điển hình, các tấm 

gương người tốt việc tốt, các nhân tố tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh, nâng cao chất lượng tin, bài trên Đài truyền thanh, trang thông tin 

điện tử của huyện, có tin bài phản ánh các hoạt động ở cơ sở xóm, tổ dân phố... 

10. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ ở cấp huyện và cấp xã để phát triển nguồn nhân lực của huyện. Xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Thực hiện luân chuyển cán bộ theo quy định, 

sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với năng lực chuyên môn. Coi trọng công tác 

tuyển dụng và đề bạt cán bộ theo yêu cầu của công việc. Thực hiện tốt công tác 

Cải cách hành chính, xây dựng tác phong, lề lối làm việc tận tuỵ, có tinh thần 

trách nhiệm, đối với đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, thực hiện tốt văn hóa 

công vụ, xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả trong giải quyết các công việc có 

liên quan nhiều cơ quan chuyên môn. 

11. Xây dựng và ban hành kế hoạch, tổ chức các hội nghị phổ biến, giáo 

dục pháp luật, tổng hợp, duy trì "Ngày pháp luật". Thực hiện chính sách Trợ 

giúp pháp lý đối với các xã, các xóm nghèo. Hướng dẫn xây dựng, ban hành 

Quy ước xóm. Giải quyết các việc thay đổi, cải chính hộ tịch, chứng thực; Kiểm 

tra, hướng dẫn công tác tư pháp của UBND cấp xã.  

Triển khai có hiệu quả công tác thanh tra năm 2022. Tập trung những nội 

dung người dân có ý kiến kiến nghị, phản ánh, nhất là lĩnh vực đất đai. Phân loại 

đơn thư khiếu nại tố cáo và trả lời theo quy định của pháp luật. Duy trì tốt công tác 

tiếp công dân, đối thoại và giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của công dân.Thi 

hành các quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Xây dựng kế hoạch 

công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện.  

12. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm 
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chế độ sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng lực lượng dân quan tự về, dự bị động viên 

đủ số lượng biên chế đúng quy định, có chất lượng cao, huy động lực lượng dự 

bịđộng viên tham gia huấn luyện theo kế hoạch đảm bảo chất lượng. Hoàn thành 

kế hoạch giao quân năm 2022.  

Thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự 

an toàn xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nắm chắc tình hình những 

địa bàn trọng yếu, các hoạt động tôn giáo, kịp thời ngăn chặn, xử lý tốt những vấn 

đề xảy ra. Chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn vận động nhân dân tham gia quản 

lý, giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. 

Phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và 

cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao 

cảnh giác cách mạng, phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”,  bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù địch. 

Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 01/01/2021 trong năm 2021 của UBND huyện Hòa An./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn. 

- Lưu: VT, TCKH (N). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đàm Thanh Hưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2021 
(Kèm theo Báo cáo số 595/BC-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An) 

 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

 Thực 

hiện  

năm 

2020 

Năm 2021 

Kế 

hoạch 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

năm 

2022 so 

với ước 

TH năm 

2021 

(%) 

Ghi 

chú 
Kế hoạch 

năm 2021 

Ước TH 

năm 2021 

Ước Thực 

hiện năm 

2021 so 

với TH 

năm 2020 

(%) 

Ước Thực 

hiện năm 

2021 so với 

kế hoạch 

năm 2021 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I KINH TẾ          

1 
Giá trị thu nhập bình quân đầu 

người/năm 

Triệu 

đồng/năm 
28,7 29,1 29,13 101,5 100,1 31,41 107,83  

2 
Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng 

thủy sản trên một đơn vị diện tích 

Triệu 

đồng/ha 
64,6 64,5 70,3 108,8 108,99 78,58 111,78  

3 Giá trị sản xuất chăn nuôi Triệu đồng  180.743 278.065,97  153,85 280.500 100,86  

- Đàn trâu con 9.418  10.967 9.513 101 86,74 10.615   

- Đàn bò con 4.608  5.101 5115 111 100,27 5.559   

- Đàn lợn Con 21.419  21.680 31.415 146,67 144,9 20.900   

- Đàn gia cầm con 383.140  408.000 398.070 103,9 97,57 392.000  98,48  

- Các loại gia súc, gia cầm khác Triệu đồng  12.543       

4 
Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ 

công nghiệp 
Triệu đồng 27.830 18.600 27.260 97,95 146,56 26.281 96,41  

5 Thu ngân sách trên địa bàn Triệu đồng 
39.015,6

2 
32.768 35.106 89,98 107,14 37.144 105,81  

6 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng %      15 160 tỷ  

7 Thành lập mới hợp tác xã Hợp tác xã 8 02 06 75 300 02 33,3  

II VĂN HÓA- XÃ HỘI          

8 Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 01 01 01 100 100 0 100  
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 

 Thực 

hiện  

năm 

2020 

Năm 2021 

Kế 

hoạch 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

năm 

2022 so 

với ước 

TH năm 

2021 

(%) 

Ghi 

chú 
Kế hoạch 

năm 2021 

Ước TH 

năm 2021 

Ước Thực 

hiện năm 

2021 so 

với TH 

năm 2020 

(%) 

Ước Thực 

hiện năm 

2021 so với 

kế hoạch 

năm 2021 

(%) 

9 Giảm tỷ lệ hộ nghèo % 3,74 3,17    3,0   

10 Tỷ lệ lao động qua đào tạo %  31,9 31,7  99,37 32,7   

11 Tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn %  2,94    0,42   

12 
Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 

 
Trường 02 01 01 50 100 01 100  

13 
Xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y 

tế 
Xã 01 01 01 100 100 01 100  

14 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế % 97,55 97,65 97,65 100,1 100 94 96,26  

15 
Tỷ lệ dân số được quản lý, theo dõi sức 

khỏe 
%  70 98,2  140,29 98,5 100,31  

16 Chỉ tiêu về văn hóa          

- Gia đình văn hoá % 87,86 85,5 85,5 97,31 100 85,5 100  

- Xóm, tổ dân phố văn hoá % 60,13 64,05 64 106,44 99,92 64,5 100,78  

- Cơ quan, đơn vị văn hoá % 95,2 95,5 96 100,84 100,52 96 100  

III MÔI TRƯỜNG          

17 Tỷ lệ độ che phủ rừng % 60,0 60,2 60,2 100,3 100 60,38 100,3  

18 Dân cư được dùng nước sạch          

- 
Tỷ lệ dân cư thị trấn được dùng nước 

sạch 
% 32,08 32,08 62,64 195,26 195,26 68,45 109,28  

- 
Tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước 

hợp vệ sinh 
% 89,14 92,5 92,5 103,77 100 94 101,62  
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PHỤ LỤC II 

BIỂU THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SO VỚI KẾ HOẠCH 
(Kèm theo Báo cáo số 595/BC-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An) 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
 Thực hiện  

năm 2020 

Năm 2021 

Kế 

hoạch 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

năm 

2022 so 

với ước 

TH 

năm 

2021 

(%) 

Ghi chú 
Kế 

hoạch 

năm 

2021 

Ước TH 

năm 2021 

Ước 

Thực 

hiện 

năm 

2021 so 

với TH 

năm 

2020 

(%) 

Ước Thực 

hiện năm 

2021 so 

với kế 

hoạch 

năm 2021 

(%) 

 
  1.Cây lúa   

         

 
 Diện tích   

ha 4,504.0  4.705 4.627,2 102,7 98,35 4.745,0 102,55  

 
 Trong đó:  

         

 
  - Lúa xuân  

ha  1.070 1.083  101,3 1.110,0 102,49  

 
  - Lúa mùa  

ha  3.635 3.544,2  97,5 3.635,0 102,56  

 
  2. Ngô   

ha 2.405,5 2.302 2.463,59 102,8 107,02 2.419,4 98,21  

 
 Trong đó:  

         

 
  - Ngô xuân  

ha  1.790 1.827,2  102,08 1.853,4 101,43  

 
  - Ngô hè thu  

ha  512 636,39  124,3 566,0 88,94  

 
  3. Thuốc lá   

ha 1.598,6 1630 1520,1 95,1 93,26 1.521,2 100,07  
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 4.  Dong giềng  

ha 75,5 76 85,2 112,8 112,1 85,5 100,35  

 
 5. Cây dứa  

ha   94,52   98,52 104,23  

 
 6. Thạch đen  

ha   16,5   16,0 96,97  

 
 8. Kiệu  

ha 0 0 0 0 0 10,0   

 
9. Khoai tây 

ha  45 58,28  129,5 22,5 38,61  
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