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BÁO CÁO 

Tình hình công tác năm 2021 

 và chương trình công tác năm 2022 của  BND huyện. 

 

   

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021. 

I. Kết quả chủ yếu: 

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025 và là năm tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Năm 2021 cũng là năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, nhất là tại các 

tỉnh thành khu vực phía Nam, buộc phải áp dụng giãn cách xã hội trên diện rộng và 

nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt, do đó đã ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sản xuất kinh doanh và đời sống, sinh hoạt của Nhân dân. 

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và Nhân dân; 

với tinh thần trách nhiệm cao, UBND huyện đã chủ động, linh hoạt tập trung điều 

hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 bằng nhiều giải pháp phù hợp 

với trạng thái sẵn sàng cao trong phòng chống dịch Covid-19, xây dựng các kịch 

bản điều hành trên từng thời điểm, nhất là kịch bản thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời 

từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân, thích ứng với 

điều kiện mới và đạt được nhiều kết quả tích cực: Tăng trưởng kinh tế được duy trì 

trên một số lĩnh vực quan trọng; điều hành ngân sách cơ bản đáp ứng nhiệm vụ đề 

ra; phát triển hợp tác xã, thành lập mới doanh nghiệp đạt kết quả rất khả quan. Các 

lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được 

đảm bảo; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác 

phòng, chống Covid-19 được tập trung quyết liệt, cơ bản vẫn trong tầm kiếm soát. 

Đặc biệt đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đảm bảo cơ cấu, thành 

phần, an ninh, an toàn, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường. 

1. Về triển khai thực hiện các Nghị quyết của  BND tỉnh, Huyện ủy và 

HĐND huyện.  

- Trên cơ sở Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND 

huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các Nghị quyết về phân 
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bổ dự toán chi ngân sách huyện, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, UBND huyện 

đã kịp thời ban hành quyết định và tổ chức hội nghị triển khai giao kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đến tất cả các phòng, 

ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện để triển khai thực hiện.  

- Bám sát theo Chương trình hành động số 41/CTr-UBND và Chương trình hành 

động số 42/CTr-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về 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 

và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, UBND huyện đã cụ thể hóa thành các Kế hoạch hành 

động của UBND huyện để tổ chức triển khai thực hiện; trong đó chủ động chỉ đạo các 

cấp, các ngành và UBND các xã, thị trấn tập trung cao độ, với quyết tâm chính trị 

cao, tập trung phát triển kinh tế, thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho các tổ chức và người dân… 

- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND huyện 

đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy trình Ban Chấp hành Huyện ủy ban 

hành Kế hoạch số 33-KH/HU ngày 10/8/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 

05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sẵn sàng ứng phó với 

mọi tình huống của dịch bệnh Covid- 19. Đồng thời, chủ động xây dựng Kịch bản 

điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với trạng thái sẵn sàng cao trong 

phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đã đề ra các tình huống và các nhiệm vụ, giải 

pháp để triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021 với kết quả cao. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, hàng 

tuần đều có báo cáo đánh giá mặt được, chưa được và kịp thời điều chỉnh, bổ sung. 

- Ngoài ra, UBND huyện cũng đã kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp triến 

khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19, như: miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; phê duyệt 

và thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết 126/NQ-

CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 

09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 

bối cảnh dịch Covid-19; Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp... 

- Các Nghị quyết khác đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp cuối năm 

2020, giữa năm 2021 và kỳ họp chuyên đề cũng đã được các ngành, các cấp nghiêm 

túc triển khai thực hiện. 

2. Về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2015. 

- UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các ủy viên UBND huyện chấp 

hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện; 
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luôn nêu cao tinh thân đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm 

vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phát huy 

vai trò, trí tuệ tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng ủy viên 

UBND huyện, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch UBND huyện, người đứng đầu 

UBND huyện, duy trì sự thống nhất, đoàn kết, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ. 

Chủ động, trách nhiệm trong giải quyết công việc theo đúng phạm vi thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao; nắm chắc tình hình, chủ động, quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo 

trong điều hành, vừa kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, vừa tập trung 

chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, ban hành nhiều kế hoạch, giải 

pháp phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là 

trong bối cảnh dịch Covid-19. Tích cực đổi mới, hiện đại hóa phương thức làm việc; 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; 

huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đông doanh nghiệp, Nhân dân 

trong huyện, tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng vượt qua khó khăn, thách thức và 

phòng, chống dịch bệnh. 

- Mọi hoạt động của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, các ủy viên 

UBND huyện đều chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, Ban 

Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, tuân thủ quy định pháp luật và Quy chế làm 

việc của UBND huyện. Đối với những vấn đề có tác động lớn, ảnh hưởng đến nhiều 

mặt của đời sống xã hội, đều được đưa ra thảo luận, thống nhất trong tập thể UBND 

huyện. Đối với các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện, Thường 

trực HĐND huyện, UBND huyện đều kịp thời báo cáo, thỏa thuận với Thường trực 

HĐND huyện để thống nhất giải quyết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và 

báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất. Đồng thời, trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ, khi cần thiết hàng tuần Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đều tổ 

chức giao ban để thông tin, thảo luận những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều 

lĩnh vực nhằm thống nhất trong lãnh đạo, điều hành. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện có nhiều đổi mới, cải cách 

mạnh mẽ, ưu tiên cho công tác xây dựng và hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội; ứng phó hiệu quả với những tình huống cấp bách, đột xuất phát sinh, đặc 

biệt là đại dịch Covid-19. Đối với những vấn đề có tác động lớn, ảnh hưởng đến 

nhiều mặt của đời sống xã hội, đều được đưa ra thảo luận, thống nhất trong tập thể 

lãnh đạo. 

3. Về thực hiện Chương trình làm việc và các nhiệm vụ của  BND 

huyện, Chủ tịch  BND huyện. 

- UBND huyện và từng ủy viên UBND huyện giải quyết công việc theo đúng 

Quy chế làm việc của UBND huyện. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các 

nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo các Nghị quyết của Huyện ủy, của HĐND huyện chủ 

động xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể. Từng ủy viên 

UBND huyện tham gia có trách nhiệm trong việc nghiên cứu, đề xuất, thảo luận, 

cho ý kiến và cùng tập thể quyết định các nội dung công việc đáp ứng yêu cầu quản 

lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng 
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cơ quan chuyên môn với tư cách là người đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý nhà 

nước về ngành, lĩnh vực được phân công theo quy định gắn với tăng cường trách 

nhiệm tham gia công việc chung của UBND huyện, thực hiện "mục tiêu kép”; chủ 

động nắm bắt thông tin dư luận xã hội quan tâm, kịp thời chỉ đạo xác minh, xử lý; 

tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua tiếp xúc cử tri, các buổi tiếp công 

dân định kỳ... thể hiện rõ tinh thần cầu thị, phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp 

phần củng cố niềm tin của Nhân dân với chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội 

trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 đã 

đề ra. 

- Trên cơ sở Quy chế làm việc, Chương trình làm việc năm, kế hoạch công 

tác hàng tháng, hàng tuần; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện có nhiều đổi mới, theo sát tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của 

địa phương, chọn ra những việc quan trọng, cấp thiết nhất để tập trung chỉ đạo 

quyết liệt, đặc biệt liên quan đến công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và công 

tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp. 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ động thực hiện hơn 100 

chuyến công tác đi cơ sở, làm việc với các địa phương trực tiếp thị sát tình hình để 

chỉ đạo, xử lý các kiến nghị của địa phương, đặc biệt liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các 

cấp, công tác gải phóng mặt bằng, công tác giải ngân vốn đầu tư công… kịp thời 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở địa phương; đồng thời, chủ động liên hệ 

làm việc với các cơ quan của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của huyện. 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND đã chủ trì trên 500 cuộc họp để trực 

tiếp lắng nghe, chỉ đạo xử lý công việc; xem xét, xử lý, chỉ đạo ban hành hơn 10.000 

văn bản giải quyết công việc của UBND huyện, trong đó ban hành: 5.420 Quyết 

định, 2.390 Công văn, 516 Báo cáo, 300 Kế hoạch … và kiểm tra, xử lý  hơn 14.000 

văn bản đến các loại  để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề cụ thể theo thẩm quyền. 

- Công tác tổ chức phiên họp của UBND huyện được thực hiện đúng Quy 

chế, đồng thời đã có nhiều cải tiến như ứng dụng các phần mềm để tổ chức phiên 

họp trực tuyến, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện được thông suốt.  

4. Về công tác chí đạo, điều hành: 

a) về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

- Ngay từ khi đại dịch Covid-19 mới xuất hiện, dưới sự lãnh đạo của UBND 

tỉnh, Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ động chỉ đạo theo dõi, đánh giá đúng 

tình hình, ứng phó kịp thời, xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm 

vụ chính trị đặc biệt quan trọng, quán triệt quan điểm: không được phép lơ là, chủ 

quan nhưng cũnng không hốt hoảng, mất bình tĩnh; trên tinh thần "tru  vế    a    

xé     iệ  rộ    k oa   vù    ọ   c c  l     iê   c ố   lâ    iễ  c éo” đồng 

thời, chủ động chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, cơ cở vật chất, vật tư y tế để ứng phó 

với mọi tình huống có thể xảy ra. 
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- Kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai kịch bản ứng phó với từng cấp độ 

dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và xử lý từng tình huống 

trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh... Trước diễn biến phức tạp do biến chủng 

Delta gây ra và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã kịp thời kiện toàn 

Ban Chỉ đạo huyện do Bí thư Huyện ủy là Trưởng ban, các đồng chí Phó Bí thư 

Huyện ủy là Phó trưởng ban, các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng 

một số ngành liên quan là thành viên; đồng thời, thành lập Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện do Chủ tịch UBND huyện là Chỉ huy trưởng. 

- Nhận định điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, tài lực của huyện còn nhiều 

hạn chế và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND huyện đã chủ động triển 

khai các tổ Covid cộng đồng, các Chốt kiếm soát phòng, chống dịch Covid-19 nhằm 

kiểm soát từ xa, từ sớm các trường hợp trở về từ vùng dịch. Khi phát hiện ca dương 

tính với Covid-19 đầu tiên trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy 

huyện đã khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; tăng 

cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa 

bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp; tố chức giao ban định kỳ đến các xã, thị trấn 

để quán triệt, kịp thời chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

- Với việc phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong 

phòng, chống dịch, bên cạnh việc thực hiện nhiều biện pháp chuyên môn chưa có 

tiền lệ, lần đầu áp dụng trên thực tiễn và một số địa phương đã có mô hình sáng tạo, 

cách làm hay, hiệu quả nên công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện cơ bản vẫn được khống chế, trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, kể từ khi thực 

hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định 

tạm thời “T íc  í   a   o    li    oạ   kiể  so    iệ  q   dịc  Covid-19” diễn 

biến dịch bệnh trên địa bàn huyện có dấu hiệu phức tạp hơn. Hiện Ban Chỉ đạo, 

Trung tâm Chỉ huy huyện vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh, kịp thời xử 

lý phù hợp, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đế   ế       

30/11/2021, người trên 18 tuổi tiêm vắc xin đợt 22: tổng số mũi: 100.333 trong đó 

mũi 1: 59.025 đủ 2 mũi: 41.308, Tiêm vắc xin pfizer cho trẻ 16-17 tuổi mũi 1: 

2.980/3.046 đạt 98 %, Tiêm vắc xin pfizer cho trẻ 12-15 tuổi mũi 1: 6.641) thành 

lập các khu cách ly, Trạm y tế ly động, thực hiện điều trị F0, cách ly F1 tại nhà theo 

hướng dẫn. 

b) Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 

- Trên cơ sở Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND 

huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các Nghị quyết về phân 

bổ dự toán chi ngân sách huyện, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, UBND huyện 

đã kịp thời ban hành quyết định và tổ chức hội nghị triển khai giao kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đến tất cả các phòng, 

ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện để triển khai thực hiện.  

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, trước diễn biến phức tạp của đại dịch 

Covid-19 và thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, của Thường trực Huyện ủy, 

UBND huyện đã chủ động xây dựng kịch bản và điều hành kinh tế - xã hội năm 

2021 với quyết tâm giữ vững mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, “bình tĩnh, không 
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chủ quan”; đồng thời chủ động đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để làm cơ sở 

đó các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch đã đề ra. Vì vậy tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát 

triển, có 26/29 chỉ tiêu Nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng – an ninh được giữ vững, hiệu 

quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn ngày càng được 

nâng lên, kết quả cụ thể: 

* Về kinh tế - xã hội:  

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản là 3.060 tỷ đồng, đạt 100,2% kế 

hoạch, tăng 5,8% so với năm 2020; Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng (theo 

giá cố định 2010) trong năm 2021 đạt 945 tỷ đồng, đạt 100,5% so với chỉ tiêu Nghị 

quyết năm 2021, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2020; Giá trị sản xuất ngành Thương 

mai – dịch vụ  là 1.350 tỷ đồng đạt 100,7 % so với chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 13,7% so 

với năm 2020; 

- Thu ngân sách huyện ước thực hiện năm 2021 là 356,2 tỷ đồng, đạt 137% 

dự toán UBND tỉnh và 110% dự toán HĐND huyện thông qua; 

 - Thành lập được 03 Hợp Tác xã, 16 Tổ hợp tác, thành lập mới 60 doanh nghiệp 

và đăng ký thành lập mới 387 hộ kinh doanh; 

-  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thực hiện 100% 

mục tiêu đề ra, cụ thể: xã An Phú, xã Minh Tâm đạt 19/19 tiêu chí về đích nông 

thôn mới; xã Thanh Bình đạt 14/14 tiêu chí về đích nông thôn mới nâng cao; toàn 

huyện phấn đấu thực hiện 116,47km đường BTXM theo cơ chế đặc thù, đạt 129,4% 

so với kế hoạch tỉnh giao (tỉnh giao 90km). 

- Tỷ lệ người dân sử dụng được sử dụng điện lưới quốc gia và tỷ lệ độ che 

phủ rừng và cây lâu năm đều vượt chỉ tiêu Nghi quyết HĐND huyện giao. 

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt. Kết thúc năm học 

2020-2021 bậc Mầm non hoàn thành chương trình là 100%, tốt nghiệp Tiểu học đạt 

99,7%, tốt nghiệp THCS với tổng học sinh lên lớp thẳng đạt kết quả 91,3%, chủ 

động kết hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp bằng các hình thức qua zalo, facebook, 

zoom,… kết hợp giao bài tập về nhà khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tổ 

chức thành công Chương trình Sóng và máy tính cho em tặng 1.001 điện thoại và 

60 tivi cho học sinh và các trường phục vụ học trực tuyến. Duy trì hiệu quả công tác 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các địa phương. Số trường duy trì, đạt chuẩn 

chuẩn quốc gia ước thực hiện có 11/11 trường, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu Nghị quyết. 

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường. Kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu đến hết năm 2021: số giường bệnh/vạn dân đạt 7,8 giường (đạt 

100% chỉ tiêu Nghị quyết); số bác sỹ/vạn dân đạt 3,96 bác sỹ (đạt 104,2% chỉ tiêu 

Nghị quyết); tăng dân số cơ học để tăng mức dân số hàng năm đạt 0,65% (đạt 100% 

chỉ tiêu Nghị quyết); tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100% (đạt 100% chỉ 

tiêu Nghị quyết); Giảm tỷ suất sinh đạt 0,15‰ (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết); tỷ lệ 

trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đạt 80% (đạt 83% chỉ tiêu Nghị quyết); Tỷ lệ 

trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi khống chế theo cân nặng đạt 6,34% (đạt 
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102,67% chỉ tiêu Nghị quyết) 

   - Lao động, việc làm, chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thực 

hiện tốt; trong năm toàn huyện đã giảm được 105/100 hộ nghèo đạt chỉ tiêu Nghị 

quyết đề ra (vượ  5  ộ so v i N  ị q  ế   ĐND    ệ ) , tương ứng giảm tỷ lệ hộ 

nghèo toàn huyện từ 0,88% xuống còn 0,47%; vượt 0,04% so với chỉ tiêu tỉnh giao; 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%  (đạ  c ỉ  iê  N  ị q  ế ); tư vấn, giới thiệu, 

giải quyết việc làm cho 3.320/3.300 lao động (đạ  1 0,6% c ỉ  iê  N  ị q  ế ). 

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 trên địa bàn toàn huyện và hỗ trợ người dân gặp khó khăn đang học tập, 

lao động tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, với phương châm không để 

người dân bị thiếu đói, tới ngày 20/11/2021 đã chi hỗ trợ với tổng kinh phí là 

11.997.985.000đ, từ đó đã góp phần vào kết quả phòng, chống dịch Covd-19 chung 

trên toàn huyện. 

   - Kết quả bình xét, đánh giá Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” năm 2021 có 102 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 108 

%, hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa đạt 101,8%, 

102 % cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa so với kế hoạch. 

* Về quốc phòng – an ninh, nội chính:  

- Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh được chú trọng, triển khai có hiệu 

quả các kế hoạch, biện pháp bảo vệ chính trị, bảo đảm an ninh nội bộ. An ninh 

chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, có nhiều chuyển biến 

tích cực, kết quả các mặt công tác đều đạt chỉ tiêu đề ra. Chủ động, kịp thời đấu 

tranh, phát hiện và giải quyêt những bức xúc, không để hình thành diêm nóng trên 

địa bàn. 

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư: Lực lượng chức năng thường 

xuyên nắm tình hình, vận động, ngăn chặn các hoạt động khiếu kiện đông người, 

vượt cấp; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm; tỷ lệ 

giải quyết đơn thư các loại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện đạt 

93,5% (29/31 đơn); Công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo, 

năm 2021 chưa phát hiện vụ việc nào có biểu hiện tham nhũng.  

5. Về phối hợp công tác với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội,  đoàn thể huyện. 

- UBND huyện phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện,  y ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể nhân dân nhằm phát huy sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, 

kinh tế, xã hội. 

- Trong các cuộc họp UBND huyện để bàn về các giải pháp điều hành kinh tế 

- xã hội, UBND huyện đều mời đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND,  y ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể có liên quan tham gia trao đổi, 

thảo luận, đóng góp ý kiến để tìm ra giải pháp thiết thực, hiệu quả nhất.  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện đã nghiêm túc 

sắp xếp thời gian và tham gia các buổi tiêp xúc cử tri theo chương trình đề ra; đồng 
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thời, tích cực thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ cũng như tổ chức đối thoại với 

các hộ dân liên quan đến một số nội dung phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình 

hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Lãnh đạo UBND huyện và các  y viên UBND huyện đã trả lời nghiêm túc 

các chất vấn của Đại biểu HĐND huyện và kiến nghị của cử tri; báo cáo, giải trình 

đầy đủ các vấn đề theo yêu cầu của HĐND huyện.  

II. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm 

trước Huyện ủy, HĐND huyện và Nhân dân trong huyện, chấp hành nghiêm túc sự 

lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện; luôn đoàn kết, thống nhất, 

chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tích cực đổi mới, sáng 

tạo, năng động, quyết liệt trong quản lý, điều hành; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND huyện. 

Trong quản lý, điều hành, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các ủy viên 

UBND huyện luôn phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể gắn với việc đề cao trách 

nhiệm cá nhân của từng ủy viên UBND huyện, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch 

UBND huyện, chủ động nắm chắc tình hình, vừa chỉ đạo xử lý kịp thời, nhạy bén 

những vấn đề phát sinh, vừa tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 

trọng tâm. Tích cực cải cách, hiện đại hóa phương thức làm việc; tăng cường sâu sát 

địa phương, cơ sở, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp; 

chủ động tham mưu, đề xuất và kịp thời ban hành nhiều giải pháp, chính sách đúng 

đắn, quan trọng, đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn. 

2. Hạn chế, khuyết điểm 

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Hớn Quản còn những khó khăn, hạn 

chế, cần tập trung khắc phục để tạo sự bứt phá, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, 

điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thời gian tới, đó là: 

- Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhất 

là sự giảm sút của hoạt động thương mại, dịch vụ, bán buôn, bán lẻ đã hạn chế đến 

tăng trưởng chung. Trong 29 chỉ tiêu chủ yêu đã được HĐND huyện thông qua có 3 

chí tiêu không đạt kế hoạch
1
. Các hoạt động sản xuất tuy đã thích nghi dần nhưng 

vẫn còn khó khăn, một số mặt hàng nông sản tiêu thụ bị ách tắc. Thu hút doanh 

nghiệp, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Số doanh nghiệp tạm ngừng 

tăng khá cao, khả năng thích ứng trước khó khăn của các doanh nghiệp để duy trì 

sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Việc dạy và học trực tuyến gặp một số khó khăn 

cho học sinh ở các vùng sâu, vùng xa. Đời sống một bộ phận người dân chịu ảnh 

hưởng nặng nề, nhất là các lao động thuộc ngành buôn bán, tiêu thương ở các chợ 

truyền thông, lao động phổ thông... Tình trạng lây nhiễm dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ khó lường, khó dự báo. 

- Trách nhiệm của một số cơ quan trong phối hợp xử lý công việc chung chưa 

                                                 
1
 Chỉ tiêu không hoàn thành: tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được 

tiêm chủng đạt 83% chỉ tiêu; Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 94,8%. 
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cao; có lúc còn chưa chặt chẽ, chậm trễ trong tham gia ý kiến, đề xuất một số 

trường hợp còn chưa rõ quan điểm, chưa chú trọng đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện tác 

động của chính sách; chưa chủ động phối hợp trao đổi, giải trình để xử lý những 

vấn đề còn có ý kiến khác nhau. 

- Một số cơ quan, địa phương còn chưa chủ động về phương pháp quản lý 

điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ; thiếu quyết liệt, chưa tích cực thay đổi, cơ 

chế phối hợp giữa các cơ quan và UBND các xã, thị trấn thiếu chặt chẽ; công tác 

kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan còn thiếu quyết 

liệt; việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức có lúc, có nơi còn 

lỏng lẻo, chưa nghiêm. 

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022. 

UBND huyện yêu cầu các Thành viên UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức trách, nhiệm vụ của 

mình, tổ chức khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021 để 

công tác chỉ đạo, điều hành chuyển biến tích cực hơn, thúc đẩy thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 với mức phấn đấu cao nhất và tập trung các 

nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Quán triệt, bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Ban Chỉ 

đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết của tỉnh, Huyện ủy, 

HĐND huyện về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh 

Covid-19 để chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, có trọng 

tâm, trọng điểm, hiệu quả, thích ứng với mọi tình huống. 

2. Tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội, đồng thời xây dựng các giải pháp đảm bảo phù hợp với thực tế và khả thi trong 

tổ chức thực hiện; trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh 

doanh; thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh đầu tư, phát huy tối đa các 

nguồn lực cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt và công bố Quy hoạch huyện thời 

kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Tập trung triển khai thực hiện, đấy nhanh tiến độ 

các công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện. 

4. Đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của người đứng đầu; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị phải làm hết trách nhiệm tham mưu, khi đề xuất phải có quan 

điếm, phương án xử lý rõ ràng, không né tránh. Phát huy tính chủ động, trách 

nhiệm, sáng tạo của người đứng đầu cwo quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm khắc phục sự yếu kém, 

chậm trễ, thiếu trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức 

thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, thực thi công vụ, cấp dưới phải phục 

tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành quyết định của cấp trên. 
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6. Tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc, kiếm tra, giám sát việc thực hiện 

nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao đến kết quả cuối cùng, bảo 

đảm mọi nhiệm vụ giao phải được thực hiện, không bị bỏ sót hoặc chỉ thực hiện 

mang tính đối phó, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng. 

7. Coi trọng và ứng dụng công nghệ thông tin; đấy mạnh cải cách hành chính, 

nhất là cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu quản lý theo hướng chuyên 

nghiệp, hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền 

điện tử hướng tới Chính quyền số. 

8. Phát huy công tác truyền thông với vai trò là một phương thức lãnh đạo 

quan trọng trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; nâng cao hiệu 

quả, tính chủ động trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, có định hướng 

về hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đến người dân, xã hội. 

9. Xây dựng Chương trình công tác năm 2022 bám sát, tuân thủ theo Chương 

trình làm việc của Huyện ủy, Chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện 

và các Ban của HĐND huyện bảo đảm chất lượng, phân công rõ cơ quan chủ trì, 

đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành cụ thể. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện giao, nhất là những đề án, nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. 

10. Từng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm 

phục vụ nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp trong thực thi 

công vụ, không để công việc bị chậm trễ, trì trệ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. 

UBND huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                           CHỦ TỊCH  
- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện;  

- CT, các PCT. UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện;  

- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy;  

- Các phòng ban chuyên môn;  

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;  

- LĐVP, CV(các khối);  

- Lưu: VT. 


