
 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH đảm bảo quốc phòng an 

ninh tháng 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÊN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 

1. Về lĩnh vực kinh tế 

1.1.  Sản xuất nông - lâm nghiệp - Xây dựng NTM  

a) Sản xuất nông nghiệp: 

- Lúa mùa: Chỉ đạo Nhân dân chăm sóc 3.750ha. Hiện cây lúa đang sinh 

trưởng, phát triển tốt1. Lúa nương: Chỉ đạo theo dõi, chăm sóc 173ha diện tích 

lúa nương, đến nay lúa nương đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. 

- Ngô xuân hè: Chỉ đạo Nhân dân thu hoạch, đến nay đã thu hoạch được 

2.502ha/3.484ha diện tích, đạt 71,81% KH. Năng suất ước đạt 39,32 tạ/ha, sản lượng 

ước đạt 13.697,93 tấn. Cây ngô vụ Thu đông: Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để 

trồng vụ thu đông. Cây trồng khác: Chỉ đạo theo dõi, chăm sóc 1.304ha sắn; 

68ha đậu tương Xuân hè, gieo trồng 116/162ha cây đậu tương Hè thu - Thu 

đông; 184ha lạc Xuân hè, gieo trồng 39,2ha/135ha lạc Hè thu - Thu đông; 

114,4ha mía; 234,1ha cây khoai sọ và 145,74ha cây dong riềng.  

- Cây chè: Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ đẩy nhanh tiến 

độ làm đất trồng mới chè năm 2022. Tổ chức cấp phát 325.540 cây giống chè 

Kim Tuyên và 170.475 kg phân bón cho các hộ trồng mới chè năm 2022. Đến 

nay, đã trồng 61,15ha, đạt 40,8% kế hoạch; dự kiến đến hết tháng 8 hoàn thiện 

120,36ha/150ha chè tập trung. 

b. Công tác khuyến nông và bảo vệ thực vật: 

- Công tác khuyến nông: Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn người dân chăm 

sóc, bảo vệ các loại cây trồng thuộc các mô hình, dự án phát triển sản xuất đã 

thực hiện các năm trước. Triển khai kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm lê VH6 với tổng diện tích 60ha (xã Dào San 34,5ha, Sin Suối Hồ 25,5ha) 

với 140 hộ tham gia; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa tẻ râu với diện 

tích 71,7 ha (xã Dào San 35,7ha; xã Sin Suối Hồ 36 ha) với 197 hộ tham gia; hỗ 

trợ sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND: sản xuất lúa 

hàng hóa tập trung qui mô 135 ha (tại xã Bản Lang: 135 ha); hỗ trợ trồng địa lan 

qui mô 16.000 chậu (tại các xã Sin Suối Hồ, Lản Nhì Thàng, Mồ Sì San, Mù 

                                           
1 2.602ha trà sớm đang giai đoạn trỗ, 772,7ha lúa trà trung đang giai đoạn làm đòng, 375,3ha lúa trà muộn đang 

trong thời kỳ đứng cái 
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Sang, Hoang Thèn); hỗ trợ nuôi ong mật qui mô 600 thùng (tại các xã Mù 

Sang, Bản Lang, Dào San, Hoang Thèn, Mù Sang và thị trấn Phong Thổ); triển 

khai dự án trồng cây ăn quả tập trung với tổng diện tích 70ha (tại các xã Sin 

Suối Hồ, Dào San). Hỗ trợ trồng cây ăn quả cải tạo vườn tạp với qui mô 115,8 

ha. Triển khai Dự án Mô hình nuôi trâu sinh sản trên địa bàn các xã Sì Lở Lầu, 

Vàng Ma Chải, Mồ Sì San, Dào San, Mù Sang huyện Phong Thổ năm 2022 với 

quy mô 26 con.  Triển khai xây dựng mô hình Chanh leo tại xã Bản Lang, đến 

thời điểm báo cáo đã triển khai trồng mới 2,0ha (từ nguồn vốn mô hình khuyên 

nông năm 2022). 

- Công tác bảo vệ thực vật: Chỉ đạo tăng cường công tác điều tra, giám sát 

phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại chính trên cây trồng, đồng thời 

triển khai phòng chống một số loại sâu bệnh hại như: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục 

thân, ốc bươu vàng xuất hiện và gây hại trên diện tích 115,5ha cây lúa tại các xã: 

Mường So, Khổng Lào, Bản Lang, Nậm Xe (đã phun trừ diện tích 115,5ha); 

bệnh héo rũ, Panama, vòi voi đục thân gây hại trên 100ha chuối tại các xã 

Khổng Lào, Hoang Thèn, Huổi Luông, Ma Li Pho2. 

c. Chăn nuôi 

- Tiếp tục chỉ đạo theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm và thủy sản. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 

- Duy trì thường xuyên công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 

đối với các cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo an toàn 

thực phẩm và góp phần ổn định tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa 

bàn. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ số lượng gia súc, gia cầm 

giống và thịt nhập vào địa bàn huyện. 

d. Lâm nghiệp 

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi phát triển lâm nghiệp và các hoạt 

động khác liên quan đến rừng trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai công tác 

PCCR trong mùa khô; tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các 

nội dung liên quan đến Luật Lâm nghiệp, các Nghị định, Thông tư và các văn 

bản hướng dẫn của cấp trên trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, PCCCR (đã tổ 

chức tuyên truyền được 17 bản với 1.286 lượt người tham dự) nhằm nâng cao 

nhận thức cho người dân. Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được 75 lượt. Trong 

tháng không có vụ vi phạm về luật Lâm nghiệp nào xảy ra.  

- Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân trồng mới rừng năm 

2022 với diện tích 319,81ha đạt 170,79% kế hoạch (Rừng phòng hộ 20 ha/20ha, 

                                           
2 Cây lúa: OBV xuất hiện và gây hại trên diện tích 2,8ha (Mường So, Khổng Lào, Bản Lang, Thị trấn, Nậm Xe), 

diện tích phòng trừ 2,8 ha. Sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện và gây hại tại xã Mường so, Khổng Lào, Bản Lang, Nậm 

Xe... Diện tích nhiễm 111 ha, diện tích phòng trừ 111 ha. Sâu đục thân: xuất hiện và gây hại tại xã Bản Lang, 

Mường So, Khổng Lào... Diện tích nhiễm 1,7 ha, diện tích phòng trừ 1,7 ha.  

Cây chuối: Bệnh héo rũ panama, Vòi voi đục thân củ xuất hiện và gây hại trên diện tích 100ha (xã Khổng Lào, 

Hoang Thèn, Thị trấn, Huổi Luông, Ma Li Pho..). 
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quế 256,63ha/150ha, rừng sản xuất gỗ lớn 43,36ha/50ha), hiện người dân đã 

trồng mới được 162ha/319,81ha đạt 50,6% kế hoạch (Cây Quế 130ha, cây gỗ 

lớn 20ha, 12ha). Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc diện tích rừng trồng năm 2021. 

- Chỉ đạo công tác rà soát, đăng ký danh mục công trình, dự án có nhu cầu 

chuyển mục đích sử dụng rừng thời kỳ 2021-2030. Tiếp tục đôn đốc, triển khai 

thực hiện chương trình trồng cây phân tán năm 2022. 

e) Công tác định canh, định cư và phòng chống thiên tai và TKCN: Chỉ 

đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, xã chủ động ứng phó với các hiện tượng 

giông, lốc, sét mưa, đá, Tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động ứng phó với 

các tình huống thiên tai. Phân công thường trực 24/24 kể cả thứ 7 và chủ nhật về 

công tác phòng chồng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Qua theo dõi, trong tháng 8 

trên địa bàn huyện Phong Thổ đã xảy ra 1 đợt thiên tai gây thiệt hại sản xuất 

nông nghiệp, chăn nuôi làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn 

các xã: Pa Vây Sử, Dào San, ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 136 triệu đồng3.  

Phê duyệt phương án sắp xếp dân cư vùng thiên tai năm 2022 trên địa bàn xã Bản 

Lang. 

f) Xây dựng NTM và một số nhiệm vụ khác: Tiếp tục rà soát các tiêu chí 

Nông thôn mới tại các xã theo dự thảo Bộ tiêu chí NTM tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2021 – 2025 (triển khai rà soát, đăng ký danh sách các xã đạt chuẩn NTM và 

thôn, bản thuộc các xã ĐBKK đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 

(Kế hoạch 2 xã Hoang Thèn, Lản Nhì Thàng, 29 thôn, bản dự kiến đạt chuẩn 

NTM giai đoạn 2021 – 2025. Triển khai thực hiện Quy hoạch Nông thôn mới 04 

xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn huyện sau khi được phân bổ nguồn 

vốn sự nghiệp. Xây dựng khái toán kinh phí lập quy hoạch chung các xã không 

thuộc đối tượng phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2022-2025, 

trình Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tham mưu phân bổ. 

1.2. Sản xuất CN - TTCN – Thương mại dịch vụ 

a) Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp4: ước thực hiện trong 

tháng 8 ước đạt 37.031 triệu đồng giảm 15% so với tháng 7, tăng 66% so với cùng kỳ 

năm 2021. Trong đó: 

- Công nghiệp ngoài quốc doanh: Ước đạt 36.455 triệu đồng giảm 15% so 

với tháng 7, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó Công nghiệp chế biến: 

ước đạt 9.327 triệu đồng giảm 32% so với tháng 7, tăng  48% so với cùng kỳ 

năm 2021; Công nghiệp sản xuất điện: ước đạt 27.128 triệu đồng, giảm 0,8% so 

với tháng 7, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2021).  

- Công nghiệp quốc doanh địa phương: Ước đạt 577 triệu đồng tăng 12% so với 

tháng 7, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021. 

                                           
3 Về nông nghiệp: Mưa lớn làm vùi lấp 0,07 ha diện tích đất ruộng lúa vụ mùa của 01 hộ gia đình tại xã Pa Vây 

Sử, ước giá trị thiệt hại khoảng 21 triệu đồng. Về chăn nuôi: sét đánh làm chết 05 con trâu của 3 hộ gia đình tại 

xã Dào San, ước thiệt hại 115 triệu đồng.   
4 Một số sản phẩm chính như đá 5.000 m3, gạch 1,5 triệu viên, cát 2 nghìn m3, điện 38.754 triệu kw 
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(Nguyên nhân sản xuất điện giảm so với tháng trước là do bắt đầu vào mùa 

mưa lên giá điện giảm trung bình chỉ còn 700 đồng/ 1kw)  

b) Về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

- Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị 

trường trong tháng 08 đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 13 vụ/ 15 đối tượng. (Trong đó 

lực lượng công an 7 vụ/13 đối tượng, về buôn bán  heroin; sâm, lá sâm, củ liền 
thân sâm Lai Châu, giá trị hàng hóa tịch thu ước tính 154,516 triệu đồng; Biên 
phòng 06 vụ/ 2 đối tượng về heroin, lá sâm Lai Châu). 

- Về thương mại: Tổ chức kiểm tra 15 cơ sở trong đó xử lý vi phạm  hành 

chính 02 cơ sở với tổng số tiền là 18.500.000 đồng (về ngừng bán hàng không 

thông báo cho cơ quan có thẩm quyền (xăng dầu) xử phạt 15 triệu đồng; Tự ý 

mở niêm phong kẹp trì (thú y) xử phạt 3,5 triệu đồng). 

- Giá trị xuất khẩu của địa phương 870 USD (Xuất khẩu nông sản qua các 
của khẩu khác); nhập khẩu 0,75 triệu USD chủ yếu các loại rau củ quả.  

c) Giao thông, Xây dựng, quy hoạch 

- Thường xuyên kiểm tra các tuyến giao thông trên địa bàn đảm bảo giao 

thông đi lại của nhân dân trong mùa mưa lũ. Duy tu, sửa chữa các tuyến đường 

giao thông nông thôn trên địa bàn huyện năm 2022. Kiểm tra, giám sát các tuyến 

đường đang thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo quy định. Tăng 

cường công tác quản lý xây dựng đô thị. 

- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng 

đô thị kết hợp với việc tuyên truyền chấp hành việc xây dựng trong khu đô thị 

theo quy định, công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị 

theo chủ trương của huyện. Công bố quy hoạch thị trấn Phong Thổ. 

1.4. Tài chính - Tín dụng – Thuế 

a) Tài chính: Chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện đúng quy định của luật 

ngân sách Nhà nước. 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 22/08/2022 là: 35.463 triệu 

đồng đạt 59% dự toán pháp lệnh, đạt 57% kế hoạch huyện giao, bằng 91% so 

với cùng kỳ năm 2021. 

- Lũy kế tổng chi ngân sách 409.445 triệu đồng (đạt 53.95% dự toán giao). 
Trong đó: chi cân đối ngân sách 344.173 triệu (đạt 51.68%), chi bổ sung cho 

ngân sách cấp dưới 65.282 triệu đồng (đạt 70,15%).(Chi tiết theo phụ biểu đính 
kèm). 

- Đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kết quả: Tổng kế hoạch vốn 

năm 2022 là 163.870 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 57.329 triệu 

đồng, bằng 34,98% kế hoạch vốn giao, Số vốn còn lại chưa giải ngân là 106.541 
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triệu đồng, trong đó: Vốn tỉnh quản lý 40.500 triệu đồng, giải ngân 34.519 triệu 

đồng, bằng 85,23% kế hoạch; Vốn huyện quản lý 123.370 triệu đồng, giải ngân 

22.810 triệu đồng, bằng 18,49% kế hoạch vốn giao. Chỉ đạo rà soát, phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình để trình HĐND huyện phân bổ vốn thực 

hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. 

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 

b) Tín dụng: Ngân hàng NN&PTNT Dư nợ 347, nguồn vốn 390, nợ xấu 

5%; NH Đầu tư Dư nợ tín dụng: 279 tỷ đồng, huy động vốn: 332 tỷ đồng, tỷ lệ 

nợ xấu: 0,18%; NHCSXH huyện huy động 64,4 tỷ, Tổng dư nợ 469 tỷ, nợ xấu 

0,8 tỷ. 

c) Thuế: Tổng số thuế còn nợ ước đến 31/8/2022: 10.482 triệu đồng 

(Trong đó: Nợ có khả năng thu là: 7.246 triệu đồng (27 đơn vị), nợ khó thu là: 

3.236 triệu đồng (06 đơn vị). Số thuế phát sinh trong tháng 8 là 700 triệu đồng. 

Số thực hiện đôn đốc thu nợ trong tháng 8 (ước đến 31/8/2022) là: 1.850 triệu 

đồng, lũy kế thực hiện thu từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm báo cáo 

22/08/2022: 9.128 triệu đồng (trong đó thu nợ từ năm 2021 chuyển sang năm 

2022: 1.350 triệu đồng, thu nợ phát sinh năm 2022: 7.778 triệu đồng).   

1.5. Quản lý tài nguyên - môi trường, giải phòng mặt bằng. 

a) Quản lý về tài nguyên và vệ sinh môi trường:  

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác 

khoáng sản, tài nguyên, công tác bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện các 

chỉ tiêu về môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường và duy trì công tác vệ sinh môi trường 

nông thôn. Kết quả tháng 8 năm 2022: tỷ lệ số xã, thị trấn đã thực hiện thu gom 

và xử lý rác thải sinh hoạt là 10/16 xã đạt 62,5%; khối lượng thu gom và xử lý 

rác thải sinh hoạt đô thị khoảng 204,6 tấn, tỷ lệ thu gom xử lý rác thải đạt 100%. 

b) Về quản lý đất đai: 

- Chỉ đạo rà soát đăng ký danh mục công trình dự án phải thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2022 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo 

lập quy hoạch điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ lập 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và lập Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023. 

- Cấp 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (31 hồ sơ) cho 31 hộ gia đình, cá 

nhân với tổng diện tích 68.363,6 m2; đính chính sai sót cho 07 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của 07 hộ gia đình, cá nhân. Quyết định chuyển mục đích sử 

dụng đất 01 trường hợp, chuyển đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác sang 

đất ở tại nông thôn tại xã Ma Li Pho với tổng diện tích 876 m2. Quyết định xử 
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phạt vi phạm hành chính 02 trường hợp tại thị trấn Phong Thổ tự ý chuyển mục 

đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở với số tiền 25.778.000 đồng. 

 - Tham gia cho ý kiến chủ trương đầu tư thủy điện Pa Vây Sử 1, Pa Vây 

Sử 2; cho ý kiến xin khảo sát, vị trí, địa điểm, lập chủ trương đầu tư xây dựng 

nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại huyện Phong Thổ; giải quyết kiến nghị 

của Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện HPL. 

 c) Công tác thu hồi đất, bồi thường giải phòng mặt bằng, đấu giá đất 

quyền sử dụng đất: Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyên phối hợp 

thực hiện công tác điều tra, rà soát, kiểm điếm, thu hồi đất, bồi thường giải 

phóng mặt bằng thực hiện các công trình dự án (có biểu tiến độ kèm theo). Phê 

duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm phục vụ công tác bồi 

thường, GPMB công trình: Nâng cấp đường tuần tra biên giới Cửa khẩu Ma Lù 

Thàng - Lùng Than - Vàng Ma Chải. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ giao đất cho Trung tâm 

phát triển quỹ đất quản lý tại các xã Dào San, Sin Suối Hồ phục vụ công tác đấu 

giá đất năm 2022. Hoàn thành phương án đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1, đang 

trình các sở ngành tỉnh cho ý kiến giá đất để thực hiện đấu giá theo quy định. 

2. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội 

2.1. Giáo dục - Đào tạo: 

- Chỉ đạo tổ chức tổng kết năm học 2021 -2022, kết quả: Mầm non huy 

động số học sinh nhà trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi: 5.700/5.717 đạt 99,7%. Trẻ 5 tuổi 

ra lớp là: 1.988/1.989 đạt 99,95%, đảm bảo kế hoạch đề ra; Tiểu học: Tổng số 

học sinh 6 tuổi tuyển sinh vào lớp 1/tổng số trẻ 6 tuổi là: 1.987/1.987 đạt 100 %, 

đảm bảo kế hoạch đề ra; THCS: Tổng số học sinh Tốt nghiệp 1.585/1.585 đạt 

100 % (trong đó có 31 HS khuyết tật). Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, kết 

quả: 460/463 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 99,35%. 

- Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho CBQL, GV; tổng số tham gia bồi 

dưỡng chính trị 1418, kết quả CBQL, GV chưa đạt 50% bài khảo sát là 7 đ/c 

(Mầm non 03, Tiểu học 02, THCS 02). Chỉ đạo chuẩn bị mọi điều kiện chuẩn bị 

cho khai giảng năm học mới 2022 - 2023. 

2.2. Lĩnh vực Y tế: 

- Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, cấp cứu cho nhân dân trên địa bàn 

huyện, đảm bảo công tác thường trực cấp cứu 24/24 giờ, cấp cứu ban đầu các 

trường hợp tai nạn giao thông5. Công tác tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên.  

                                           
5 Trong tháng tổ chức khám bệnh cho 11.230 lượt người (trong đó 7.258 lượt người nghèo; 1.100 lượt trẻ em dưới 6 

tuổi, và các loại hình khám bệnh khác). Điều trị nội trú: 480; Điều trị ngoại trú + Kê đơn: 3.980. 
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- Chỉ đạo tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm 

đối tượng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng6. 

2.3. Văn hoá - thể thao - thông tin - truyền hình: 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện “Đề án phát triển du lịch huyện 

Phong Thổ, giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo các điểm du lịch chỉnh trang lại cảnh 

quan, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch dịp nghỉ lễ 02/9. 

Tuyên truyền Kỷ  niệm  77 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02/9. 

- Chỉ đạo trang trí, treo băng rôn khẩu hiệu tại Trung tâm huyện và các 

tuyến đường liên xã7. Duy trì thời lượng tiếp và phát sóng truyền thanh, truyền 

hình ở các khu vực, kịp thời thông tin các chương trình phát sóng của Đài 

THVN phục vụ nhân dân8. Tổ chức đưa in: 120 tin, số lượng bài: 17 bài. Sản 

xuất 17 chương trình phát thanh (30p), sản xuất chương trình FM: 25h. 

2.4. Lao động - Thương binh và xã hội: 

- Thực hiện chi trả đầy đủ chính sách đối với đối tượng Bảo trợ xã hội và thực 

hiện các chính sách an sinh xã hội khác,... phê duyệt hỗ trợ tiền điện cho hộ 

nghèo quý III, quý IV năm 2022 tổng số 8.362 hộ 

- Chỉ đạo tuyên truyền xuất khẩu lao động, tư vấn giới thiệu việc làm cho 

người lao động9. Tuyên truyền, vận động và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện được 

25/25 chỉ tiêu (trong đó 5 tự nguyện, 20 bắt buộc). Chỉ đạo triển khai công tác 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đã tổ chức mở 30 lớp nghề, đào tạo cho 

908 lao động nông thôn. Ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

có mức sống trung bình năm 2022. 

2.5. Dân tộc - tôn giáo 

- Chỉ đạo triển khai các chính sách đồng bào dân tộc và miền núi theo các 

chương trình của TW (Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc 

hội).  

- Tăng cường kiểm tra nắm tình hình hoạt động, phòng chống Covid-

19 tại các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn huyện. Nắm tình hình 

GHPGVN tỉnh Lai Châu cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo tại Đài tưởng niệm anh 

hùng liệt sỹ xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ (Thành phần tham dự: Đại diện cán 

bộ, công chức xã Ma Li Pho; Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng; 73 người 

(gồm phật tử, tín đồ và người mộ đạo Hà Nội và Lai Châu).  

                                           
6 Kết quả đến ngày 25/8/2022: Tỷ lệ người 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại lần 1: 85,6%, mũi nhắc lại lần 2: 74,7%; 

Tỷ lệ từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1: 101,8%, mũi 2: 90,8%, mũi nhắc lại: 50,3%; Tỷ lệ từ 5-11 tuổi trở lên tiêm mũi 1: 

89,7%, mũi 2: 54,4%. 
7 25 băng zôn, hơn 500 cờ các loại, 3 cụm panô, 1 biển tuyên truyền. 
8 Tiếp sóng Truyền hình Việt Nam từ địa phương 2010 giờ; tiếp sóng FM 1.150 giờ. 
9 lũy tích đến thời điểm báo cáo đã có 122 lao động đi XKLĐ (trong đó Đài Loan 101 lao động, Nhật Bản 18 lao 

động, Singapore 1 lao động, Nga 2 lao động) 
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3. Quốc phòng – An ninh – Đối ngoại 

3.1. Lĩnh vực Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến 

đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Kế hoạch bảo vệ các 

ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện. Tổ chức lớp bồi dưỡng quân sự quốc 

phòng cho các đối tượng 4 năm 2022. 

- Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu xã Dào San (kết quả đạt giỏi); 

xây dựng văn kiện diễn tập chiến đấu xã Vàng Ma Chải (tháng 9). Ban hành kế 

hoạch và giao chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự năm 2023. Triển khai tuyển sinh quân 

sự năm 2022. 

- Giải quyết chế độ chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Đảm 

bảo vũ khí trang thiết bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện 

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định 03 của Chính phủ về công tác phối hợp 

giữa lực lượng Công an, Quân đội và Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo 

vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn và kế hoạch 

phối hợp hành động giữa Công an huyện Phong Thổ và các Đồn biên phòng trên 

địa bàn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

3.2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: 

- Tình hình an ninh trật tự trong tháng cơ bản ổn định, an ninh nông thôn 

được giữ vững. Thường xuyên nắm tình hình khu vực biên giới, các trường hợp 

vi phạm an ninh biên giới được phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định của 

pháp luật. Tiếp nhận 23 trường hợp XCTP sang Trung Quốc bị phía bạn bắt và 

trao trả. Công tác đảm bảo an ninh tôn giáo cơ bản ổn định. 

 - Trong tháng xảy ra 03 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra, làm rõ, bắt 04 

đối tượng. Tội phạm ma túy: bắt quả tang 05 vụ, 07 đối tượng10 về hành vi Tàng 

trữ, Mua bán trái phép chất ma túy,... Tổng số án thụ lý trong tháng: 47 vụ, 58 bị 

can (Hình sự: 05 vụ, 7 bị can; Ma túy: 38 vụ, 44 bị can; Kinh tế: 02 vụ, 05 bị 

can; Môi trường: 02 vụ, 02 bị can); Chuyển VKS đề nghị truy tố: 9 vụ, 14 bị 

can; trong đó: 06 vụ, 07 bị can (MT); 02 vụ, 04 bị can (Hình Sự); 01 vụ, 02 bị 

can (Kinh tế); Án chuyển sang tháng sau: 38 vụ, 44 bị can (Hình sự: 3 vụ, 3 bị 

can; Ma túy: 32 vụ, 37 bị can;Kinh tế: 01 vụ, 02 bị can; Môi trường: 02 vụ, 02 

bị can). 

- Trong tháng, đã cập nhật mới công dân trên hệ thống (DC01) 50 trường 

hợp, lũy kế 83.226 trường hợp. Trong tháng tiếp nhận 1.933, tổng số CCCD đã 

cấp 53.848, đạt 92,5%. Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông, trật tự công cộng, xử lý vi phạm hành chính 46 trường hợp vi 

                                           
10 Đội HS-KT-MT phối hợp với CAX Pa Vây Sử,;Công an xã Mường So phối hợp Công an xã Khổng Lào; Công 

an xã Mường So (02 vụ);  Đội HS-KT-MT phối hợp với CAX Huổi Luông, Lản Nhì Thàng. 
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phạm. Tiến hành đăng ký cho 163 phương tiện môtô. Tổ chức tuyên truyền vận 

động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí 10 buổi với 808 người tham gia, kết quả 

thu hồi: 21 khẩu súng kíp, 23 khẩu súng cồn. 

3.3. Công tác đối ngoại: Duy trì quan hệ đối ngoại với huyện Kim Bình - 

Vân Nam - Trung Quốc. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ 

việc đột xuất trong phòng chống dịch Covid-19, an ninh biên giới, đầu tư xây 

dựng kè, công trình, sản xuất khu vực đường biên. Công tác thông thương, xuất 

khẩu hàng hóa qua khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng. 

4. Công tác nội vụ, thanh tra, tư pháp 

4.1. Công tác nội vụ 

- Quyết định tuyển dụng giáo viên đối với 37 người; Quyết định bổ 

nhiệm ngạch và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp: 109; giải quyết cho 13 

viên chức, 02 cán bộ cấp xã được đi liên hệ chuyển công tác theo nguyện 

vọng,….; tiếp nhận đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ; thực hiện quy trình 

công tác cán bộ đảm bảo theo quy định; tổ chức thành công kỳ thi tuyển viên 

chức năm 2022. Tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 

08/5/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.  

- Xét, đề nghị công tác thi đua khen thưởng kỷ niệm 20 năm chia tách 

huyện Phong Thổ. Triển khai đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2022-2023. 

- Triển khai đăng ký nhu cầu đào tạo giai đoạn 2022- 2027; nhu cầu đào 

tạo cán bộ công chức cấp xã giai đoạn 2021- 2025. Tổ chức lớp bồi dưỡng cho 

các đại biểu HĐND cấp xã. Triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác 

CCHC năm 2022, đã hoàn thành 11/27 nhiệm vụ. 

4.2. Công tác thanh tra 

- Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch11; chỉ đạo đôn đốc thực hiện 

01 kết luận thanh tra và 01 quyết định thu hồi tiền12 đối với 03 đơn vị. Kết quả 

thực hiện: 02 đơn vị đã nộp số tiền 42.602.633 đồng, đạt 100% số tiền phải thu 

hồi; 05 cá nhân đang thực hiện việc kiểm. 

- Tổng số lượt tiếp công dân (tiếp thường xuyên, định kỳ và đột xuất) tại 

trụ sở tiếp công dân của huyện, tại các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị 

trấn: 55 lượt; số người được tiếp 61 người; số vụ việc 56 vụ việc (giảm 14 lượt, 

                                           
11 Trường mầm non Huổi Luông và Trường mầm non Mồ Sì San;  
12. Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện chính sách 

pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt động tài chính khác và việc quản lý tài 

sản công của Trường PTDTBT TH Hoang Thèn và Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn; Quyết định số 

1411/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc thu hồi tiền. 
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13 người, 6 vụ việc so với tháng 7); Số vụ việc cũ 09 vụ việc; số vụ việc mới 

phát sinh 47 vụ việc. 

- Tổng số đơn tiếp nhận trong tháng 8 gồm 42 đơn = 42 vụ việc. Trong đó: 

Số đơn kỳ trước chuyển sang 34 đơn = 34 vụ việc; Số đơn phát sinh tiếp nhận 

mới gồm 08 đơn = 08 vụ việc. Nội dung chủ yếu các đơn: Công dân chủ yếu đề 

nghị giải quyết tranh chấp đất đai, nguồn nước. 

4.3. Tư pháp: Tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật với tổng số 358 đại biểu tham dự tại điểm cầu huyện và cấp xã 13. Các 

xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến các thôn, bản được 21 buổi cho 

2.3654 lượt người tham dự 14. Công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng. Công tác 

chứng thực được thực hiện đảm bảo, đúng thời gian quy định15.  

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2022 

(1) Chỉ đạo Nhân dân thu hoạch và đánh giá năng suất lúa mùa trà sớm lúa vụ 

Mùa, lúa nương và cây trồng vụ Hè thu; đẩy nhanh tiến độ sản xuất các loại cây 

trồng vụ Thu Đông; chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Đông. Tiếp tục vận động 

Nhân dân trồng, chăm sóc diện tích chè trồng mới, trồng rừng,.... Chỉ đạo thường 

trực 24/24h phòng, chống thiên tai. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn các xã 

thực hiện các nội dung xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến 

độ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trên 

địa bàn.  

 (2) Tiếp tục duy trì phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

thực hiện tốt công tác quản lý đô thị; thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm về 

hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường kiểm tra các tuyến đường 

giao thông, phát hiện kịp thời và khắc phục, sửa chữa những hư hỏng nặng, đảm 

bảo giao thông thông suốt. 

Tiếp tục đôn đốc kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư các công trình tiếp 

chi năm 2021, khởi công mới năm 2022, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 

giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 

2022. Tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vướng mắc 

trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình đầu tư trên địa bàn.  

                                           
13 Cấp phát 10.000 tờ rơi tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020, 256 bộ tài liệu tuyên truyền 

Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều củaLuật Biên phòng Việt Nam; cấp phát 10.000 tờ rơi tuyên truyền luật đất đai và xử phạt vi 

phạm hành chính. 
14 Nội dung tuyên truyền: phòng, chống mua bán người; các quy định về qua lại biên giới, Luật giao thông 

đường bộ và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Luật  Hộ tịch, thông tư 04/2020/TT-BTP, Thông Tư 

05/2015/TTLT/BTP-BCA-BYT Luật phòng chống tham nhũng, Luật Hôn nhân và gia  đình,  Luật  cư trú, 

Luật Đất đại và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 
15 Chứng thực: cấp huyện 21, cấp xã 4552. Cải chính: cấp huyện 10, cấp xã 10 trường hợp. Cấp xã đã thực hiện 

đăng ký khai sinh mới cho 268 cháu: Nam 144 cháu, Nữ 125 cháu; đăng ký kết hôn 67 cặp,….. 
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(3) Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách đảm bảo theo kế hoạch và dự 

toán được giao, nhất là nguồn thu từ quản lý đất đai, đấu giá đất. Thực hiện tốt 

công tác tín dụng, nhất là chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo. Đôn đốc 

triển khai giải ngân vốn 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

(năm 2022). 

 (4) Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Thực 

hiện kịp thời công tác thu hồi đất, các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng để thực hiện các công trình xây dựng. Triển khai kế hoạch đấu giá đất 

đợt I năm 2022. Tăng cường quản lý các hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn 

huyện. 

 (5) Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức khai giảng năm 

học mới 2022- 2023. Đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp học, công tác chuẩn bị 

sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới (việc huy động, vận 

động xã hội hóa, kêu gọi ủng hộ sách cho cháu thuộc các gia đình khó khăn). 

 (6) Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện 

nghiêm các chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, 

nhất là công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia chiến dịch tiêm phòng 

vắc xin Covid-19. Triển khai thực hiện các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia 

đình.  

(7) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện của Đảng, Nhà 

nước, của tỉnh và huyện như: Quốc khánh 02/9, kỷ niệm 20 năm chia tách 

huyện,... Tuyên truyền, triển khai thực hiện đề án du lịch huyện giai đoạn 2021 – 

2025. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia 

đình.  

(8) Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. 

Công tác tập huấn chuẩn bị rà soát hộ nghèo năm 2023. Tiếp tục thực hiện công 

tác dạy nghề, công tác cai nghiện, xuất khẩu lao động năm 2022. 

 (9) Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các 

phương án chiến đấu, phòng chống thiên tai, sẵn sàng xử trí khi có tình huống 

xảy ra, tăng cường công tác kiểm tra nắm bắt tình hình tại cơ sở. Tổ chức khám 

sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. 

(10) Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Tập trung đấu tranh ngăn chặn các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động, gây 

rối an ninh, trật tự, các hoạt động truyền đạo trái pháp luật. Theo dõi sát tình 

hình biên giới, đường biên, cột mốc, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan 

đến biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai kế hoạch 

cấp thẻ CCCD, Tích hợp cập nhật dữ liệu trên hệ thống cơ sở quốc gia về dân 

cư, đề án 06. 

 (11) Giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tập trung chỉ đạo giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh để tồn đọng, kéo dài; không 

để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người. Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra 
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theo kế hoạch. Triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo kế 

hoạch. Tăng cường công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan đơn vị. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 

năm 2022 của UBND huyện Phong Thổ./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ (B/c);                                      

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện; 

- VP: V, P, CV; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 
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