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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giải ngân vốn đầu tư 

công 9 tháng đầu năm 2022; triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG của Ủy 

ban nhân dân huyện Phong Thổ 

 

Thực hiện Văn bản số 3574/UBND-TH ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022. Ủy 

ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp 

a) Cây lương thực có hạt: 

- Lúa Đông xuân: Diện tích gieo cấy lúa Đông xuân 738ha, đạt 101,9% so với 

kế hoạch, vượt 14ha so với cùng kỳ năm trước (Trong đó diện tích gieo thẳng 

128ha, diện tích cấy 610 ha)1. Năng suất bình quân đạt 55,95 tạ/ha, đạt 100% so 

với kế hoạch, tăng 0,28 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng 4.129,1tấn, tăng 

98,6 tấn so với cùng kỳ năm trước. Lúa mùa: Diện tích gieo cấy được 3.750ha, đạt 

100% kế hoạch. Lúa nương: Diện tích gieo trồng 173ha đạt 96,1% kế hoạch giao; 

giảm 24ha so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân không đạt kế hoạch là do chuyển 

đổi một số diện tích lúa nương sang một số cây trồng khác như: Chè, khoai sọ, cây 

dong riềng...  

- Ngô: Diện tích gieo trồng vụ xuân hè được 3.484ha đạt 104,1% so với kế 

hoạch đề ra, giảm 106ha so với cùng kỳ năm trước.  

b) Cây trồng hàng năm: 

- Lạc: Diện tích gieo trồng 310ha, đạt 100% so với kế hoạch. Đậu tương: Diện 

tích gieo trồng 230ha, đạt 100% so với kế hoạch. Trồng mới 145,7ha cây Dong 

riềng; 42ha2 ha mía, diện tích Mía thu hoạch trong năm 72,4ha3; sản lượng đạt 

                                           
1- Diện tích gieo thẳng 128ha (Thị trấn 25ha, Mường So 100ha, Nậm Xe 3ha), diện tích cấy 610ha (Thị trấn 

10ha, Mường So 17ha, Khổng Lào 103, Hoang Thèn 62ha, Nậm Xe 148,4ha, Ma Li Pho 10ha, Huổi Luông 1ha, Bản 

Lang 247ha, Mù Sang 3,8ha, Sì Lở Lầu 8ha). 

2- Tại các xã Khổng Lào 02ha, Hoàn Thèn 40ha. 
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5.568,8 tấn. Triển khai trồng mới 234,1ha cây khoai sọ; 1.304ha cây sắn; 41ha cây 

sa nhân; 4,91ha cây Sâm Lai Châu; 237,7ha cây riềng, gừng, nghệ.  Triển khai cho 

các Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình đăng ký 16.000 chậu địa lan. 

c) Cây công nghiệp dài ngày: 

Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc 1.371ha cây cao su, giảm 7,06ha so với năm trước, 

nguyên nhân giảm là do một số diện tích Cao su tiểu điền kém hiệu quả nên nhân 

dân chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác. Tổng diện tích chè hiện có 

682,78ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 100ha, sản lượng thu hoạch trong 9 

tháng đạt 256 tấn, tăng 126,5 tấn so với cùng kỳ năm trước; triển khai kế hoạch 

trồng chè mới, đã thực hiện với diện tích 138ha/170ha đạt 81,17% so với Kế 

hoạch4. Tiếp tục chăm sóc 1.038ha cây thảo quả; 281,3ha cây Mắc Ca. 

d) Cây ăn quả: 

- Tổng diện tích cây ăn quả hiện có 3.809ha đạt 84,7% kế hoạch (diện tích cây 

chuối 2.701ha; diện tích cây ăn quả lâu năm khác là 1.107,2ha) giảm 692,85ha so 

với vùng kỳ năm trước. Diện tích cây ăn quả cho sản phẩm 3.021,6ha, năng suất 

đạt 9,31tấn/ha, sản lượng đạt 28.131tấn. 

- Hỗ trợ cải tạo vườn tạp với quy mô 70ha (cây xoài, lê); rà soát đăng ký vùng 

trồng cây xoài tập trung với quy mô 70ha; phối hợp với Công ty cổ phần thực 

phẩm xuất khẩu Đồng Giao tiến hành khảo sát, đánh giá vùng trồng cây Chanh leo, 

dứa...Rà soát xây dựng Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị trồng và tiêu thụ Lê trên địa 

bàn xã Sin Suối Hồ, Dào San. 

e) Chăn nuôi - Thuỷ sản:  

Triển khai và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, đói rét cho gia súc và 

gia cầm trong vụ Đông xuân năm 2021-2022. Đồng thời, vận động nhân dân thực 

hiện tốt công tác vệ sinh thú y cũng như tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nắm được 

các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 

Tổng đàn gia súc hiện có trên địa bàn huyện 40.123 con, tăng 1.468 con so với 

cùng kỳ năm trước, trong đó: Trâu 10.230 con; Bò 1000 con, Lợn 25.947 con, Dê 

2.669 con, Ngựa 277 con; gia cầm các loại 166.640 con, giảm 4.307 con so với cùng 

kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 6 tháng đầu năm đạt 3,2%. 

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng chống bệnh 

Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và dịch bệnh khác trên vật nuôi. Trong 9 tháng 

đầu năm đã triển khai cấp 96.000 liều vắc xin cụ thể: Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, 

bò: 9.000 liều; Vắc xin Lở Mồm Long Móng trâu, bò: 9.000 liều; Vắc xin Dịch tả 

lợn: 10.000 liều; Vắc xin THT lợn: 10.000 liều; Vắc xin Cúm gia cầm: 50.000 liều, 

vắc xin dại: 8.000 liều. Ngoài ra UBND huyện ban hành Kế hoạch Phòng, chống 

                                                                                                                                        
3- Diện tích thu hoạch 72,4ha tại các xã Hoang Thèn, Thị Trấn, Mường So, Khổng Lào. 

4- Nguyên nhân không đạt là do: (i) Một số diện tích dự kiến trồng chè mới Nhân dân đã tự chủ động chuyển 

sang gieo trồng một số cây trồng như: Dong riềng, khoai sọ, quế….  (ii) Một số hộ do thiếu lực lượng lao động do đi 

làm ăn xa, không có mặt tại địa phương. 
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dịch bệnh cho động vật, thủy sản; quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản 

trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch phòng chống bệnh Dại trên địa bàn huyện 

giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch Phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên 

địa bàn huyện giai đoạn 2022-2030. Triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc 

khử trùng môi trường đợt 1 năm 20225.  

Chỉ đạo đội lưu động liên ngành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật, nhập lậu gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc vào 

địa bàn6. 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện 43ha; tổng sản lượng 

nuôi trồng và đánh bắt đạt 85,25 tấn (trong đó sản lượng nuôi trồng là 57,3tấn; sản 

lượng đánh bắt là 4,8 tấn; nuôi cá nước lạnh 23,15 tấn), tăng 3,15 tấn so với cùng 

kỳ năm trước. 

f) Lâm nghiệp: 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác 

quản lý bảo vệ rừng, tiếp tục thực hiện bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh diện tích rừng 

hiện có và chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2021. Tuyên truyền vận động nhân 

dân chấp hành  Luật Lâm nghiệp; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, 

thị trấn tăng cường kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ 

rừng; công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô được tập trung chỉ đạo 

quyết liệt, do đó trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện không xảy ra vụ cháy 

rừng nào. Tập trung chỉ đạo, triển khai trồng rừng mới theo kế hoạch đề ra, đến 

nay đã thực hiện được 338,68ha. Tổng diện tích rừng hiện có 46.268,57ha, tỷ lệ 

che phủ rừng 44,15% đạt 99,9% kế hoạch giao. 

Kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng chủ yếu 

vi phạm về phá rừng trái pháp luật, phòng cháy chữa cháy rừng, cất giữ lâm sản 

trái phép, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép... 

g) Công tác khuyến nông, khuyến lâm - Bảo vệ thực vật: 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn tăng cường cử cán bộ 

xuống cơ sở, làm tốt công tác điều tra, dự tính dự báo, tuyên truyền vận động Nhân 

dân các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, thường xuyên thăm đồng kiểm tra 

đồng ruộng, điều tiết nước... Giám sát chặt chẽ các đối tượng sâu, bệnh phát sinh 

gây hại trên các loại cây trồng như: lúa, rau...7. Chỉ đạo tổ chức 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 từ các năm trước, đồng thời triển khai các mô hình năm 20228. 

                                           
5- Bàn giao 1.596 lít hóa chất sát trùng cho UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu 

độc khử trùng với diện tích phun ước 160ha. 

6- Trong 09 tháng đầu năm đã tổ chức tiêu hủy 02 lô hàng, gồm: 9.497 kg chân lợn đông lạnh và 5.470 kg dạ 

dày lợn đông lạnh, hư hỏng, hết hạn sử dụng định. 

7- Qua theo dõi trong 9 tháng đầu năm năm 2022, xuất hiện các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại rải rác 

cục bộ trên cây trồng, làm 58,3ha diện tích lúa nhiễm bệnh (bệnh thối bẹ vi khuẩn), diện tích phun trừ 58,3ha. 

8- triển khai 01 mô hình trồng thâm canh giống lúa VNR 20 vụ Đông xuân năm 2021-2022 tại xã Sì Lở Lầu 

với diện tích 8ha/29 hộ tham gia, đến nay lúa đã thu hoạch, năng suất đạt 61 tạ/ha. Chỉ đạo triển khai mô hình liên 
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Đồng thời triển khai và khảo sát lập kế hoạch hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 07, 

Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh ủy Lai Châu, Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu và một số các chính sách khác… 

- Làm tốt công tác dự tính, dự báo diễn biến các đối tượng sâu bệnh hại cây 

trồng đồng thời thường xuyên hàng tháng, hàng quý báo cáo và hướng dẫn các 

biện pháp phòng trừ kịp thời có hiệu quả. Do đó bệnh dịch trên cây trồng tuy có 

phát sinh nhưng mức độ gây hại thấp. 

h) Công tác thuỷ lợi - định canh định cư, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn: 

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện sửa chữa các công 

trình thủy lợi. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nạo vét kênh mương khơi thông 

dòng chảy đảm bảo phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất.  

Thực hiện kiện toàn BCH PCTT&TKCN huyện, phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên BCH; xây dựng điều chỉnh Quy chế, kế hoạch, phương án PCTT năm 

2022. Phân công lịch trực Ban chỉ huy, Văn phòng thường trực phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ vào các ngày trong tuần kể cả thứ 7 và chủ nhật. 

Chỉ đạo lập kế hoạch phân công cho các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn huyện xuống kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại 

các xã, thị trấn. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn rà soát các khu vực 

có nguy cơ sạt lở cao, sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng sạt lở, xây dựng phương 

án di chuyển để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong 09 

tháng đầu năm trên địa bàn huyện xảy ra 19 đợt gió lốc, mưa lớn, rét đậm, rét hại và 

sạt lở đất,… đã gây thiệt hại, tổn thất lớn về người, cơ sở hạ tầng nhà cửa,hoa màu, 

nông nghiệp với giá trị ước khoảng 9.355,51 triệu đồng9. Ngay sau khi thiên tai 

xảy ra Huyện đã chỉ đạo rà soát, thống kê thiệt hại kịp thời hỗ trợ cho nhân dân khắc 

phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống10. Chỉ đạo các cơ quan, UBND xã Bản Lang 

xây dựng kế hoạch, phương án di chuyển dân cư; đồng thời trình UBND tỉnh cho chủ 

                                                                                                                                        
kết sản xuất lúa Tẻ râu tại hai xã Dào San và Sin Suối Hồ với qui mô 71,7 ha với 197 hộ tham gia. Triển khai dự án 

hỗ trợ nuôi trâu sinh sản trên địa bàn các xã Dào San, Pa Vây Sử, Tung Qua Lìn, Mù Sang với qui mô 23 con. Hỗ 

trợ chuỗi liên kết nuôi ong với 320 thùng cho 20 hộ trên địa bàn các xã Huổi Luông, Ma Li Pho, Khổng Lào, Mường 

So, kết quả đến nay mô hình đã cho thu hoạch với sản lượng 647 lít. 

9- Tổng số hộ bị thiệt hại 69 hộ, ước thiệt hại 1.222,4 triệu đồng: Tổng số nhà bị thiệt hại do gió lốc tốc mái 

là 31 hộ (Pro 463 tấm, tôn 314,5m2), tổng thiệt hại ước khoảng 85,48 triệu đồng; Số hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt 

lở 33 hộ trong đó cần phải di dời khẩn cấp: 29 hộ, ước giá trị thiệt hại 1.130,9 triệu đồng; Nhà bị ảnh hưởng về nhà 

ở do mưa lũ và thiệt hại khác: 05 hộ. 

- Thiệt hại về nông nghiệp: Tổng diện tích lúa, ngô, hoa màu… bị thiệt hại 35,7ha; ước giá trị thiệt hại 

khoảng 2.216,8 triệu đồng (thiệt hại 0,15ha mạ, 4,66ha lúa mùa, 23ha cây hằng năm, 0,12ha cây lâu năm, 0,115ha 

cây dược liệu). Rét đậm, rét hại, sét đánh làm chết 29 con trâu, nghé (Mồ Sì San, xã Nậm Xe, Vàng Ma Chải, Pa Vây 

Sử, Dào San, Hoang Thèn, Tung Qua Lìn, Sin Suối Hồ). 

- Mưa lớn làm thiệt hại 0,021ha ao, 8 công trình thủy lợi, 21 công trình giao thông, 3 công trình nhà lớp 

học… ước thiệt hại khoảng 4.139,7 triệu đồng.  
10- Tổ chức tuyên truyền vận động 24 hộ chủ động khắc nhà ở sau khi gió lốc; thực hiện tuyên truyền di 

chuyển khẩn cấp 02 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, vận động 12 hộ nằm trong vùng sạt lở và vùng nguy cơ 

sạt lở di chuyển tạm đến nơi an toàn; thực khắc phục xong 04 hộ bị ảnh hưởng do nước tràn vào nhà; các công trình 

giao thông đã được thôn tuyến để phục vụ nhu cầu đi lại cho Nhân dân; các công trình thủy lợi đã được UBND các 

xã, thị trấn triển khai phương án khắc phục tạm thời để dẫn nước đảm bảo tưới tiêu cho Nhân dân; một số hoa mầu 

bị thị hại cũng đã được khôi phục sản xuất. 
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trương, kinh phí di chuyển dân cư vùng nguy cơ xảy ra thiên tai xã Bản Lang, huyện 

Phong Thổ tỉnh Lai Châu (Số hộ di chuyển 32 hộ, 161 khẩu). 

i) Xây dựng nông thôn mới 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia 

hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Triển khai ban hành kế hoạch xây dựng 

Nông thôn mới năm 2022, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Triển khai rà 

soát, tổng hợp các nội dung, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện phục vụ cho công tác xây dựng Dự thảo Nghị quyết 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chương trình nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025.  

- Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác xây dựng nông thôn mới 

tại các xã; ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Nông thôn mới năm 

2022, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các tiêu chí. Tiếp tục duy 

trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân 

tiêu chí nông thôn mới các xã đạt 13,94 tiêu chí/xã, đạt 94,1% kế hoạch. Triển khai 

rà soát, tổng hợp các nội dung, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện. Triển khai rà soát, tổng hợp, đăng ký danh mục xây 

dựng NTM các xã giai đoạn 2021-2025.  

- Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, kết nối thị trường sản phẩm 

OCOP và sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương trước. Triển khai chương 

trình OCOP năm 2022, đăng ký chỉ tiêu thực hiện các sản phẩm OCOP năm 2022 

với tổng số 14 sản phẩm. Tham mưu cho UBND huyện Phong Thổ đã tổ chức Hội 

nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022 với 6 sản phẩm và đề 

nghị Hội đồng phân hạng đánh giá cấp tỉnh đánh giá. Kết quả Hội đồng phân hạng 

đánh giá cấp tỉnh công nhận 4 sản phẩm đạt 3 sao, 1 sản phẩm đạt 4 sao, 1 sản 

phẩm không đủ điều kiện xếp loại.  

2. Công nghiệp - xây dựng 

a) Công nghiệp:  

Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy công nghiệp 

phát triển. Ưu tiên, khuyến khích, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp có lợi 

thế, tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật 

liệu xây dựng. Trong 9 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp đạt 260.096 

triệu đồng, bằng 51,7% kế hoạch, tăng 90.484 triệu đồng so với cùng kỳ năm 

trước. Các sản phẩm chủ yếu là sản xuất điện, vật liệu xây dựng, nước sạch, chè… 

Đã phối hợp với các sở ban ngành tỉnh thực hiện khảo sát, kiểm tra thực địa 

và thống nhất phương án Khu công nghiệp Mường So11. 

b) Xây dựng: 

                                           
11- UBND huyện Phong Thổ đã thống nhất lựa chọn phương án và báo cáo UBND tỉnh vào ngày 21 tháng 3 

năm 2022. 
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- Chỉ đạo công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân, hoàn ứng, thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn các nguồn vốn đầu tư 

công năm 2022 đã được UBND tỉnh giao. Triển khai thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia, kết quả thực hiện như sau:  

- Tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 206.118 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm 

báo cáo là 60.655 triệu đồng, bằng 29,43% kế hoạch vốn giao, Số vốn còn lại chưa 

giải ngân là 145.462 triệu đồng, cụ thể: 

+ Nguồn vốn tỉnh quản lý: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022 là 40.500 triệu 

đồng. Đến thời điểm báo cáo đã thực hiện giải ngân 34.519 triệu đồng, bằng 

85,23% kế hoạch vốn giao. 

+ Nguồn vốn huyện quản lý: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022 là 165.618 

triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo đã thực hiện giải ngân 26.136 triệu đồng, bằng 

15,78% kế hoạch vốn giao. 

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở, xây dựng 

các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị. Chỉ đạo cơ quan lập dự án tiến 

hành điều chỉnh quy hoạch và quy mô của các dự án phát triển khu dân cư xã 

Mường So, dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2022; kịp thời xây dựng và thông 

qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ 

cận đến năm 2035. Việc cấp phép xây dựng các công trình được đảm bảo theo 

đúng quy hoạch và các quy định về quản lý kiến trúc. Thực hiện công tác thẩm 

định, cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho 20 hộ gia đình tại địa bàn Thị trấn. 

3. Tài chính - Tín dụng - Thương mại - Dịch vụ 

a) Về tài chính: 

- Tổng thu ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm thực hiện 662.565 triệu đồng, 

trong đó: Thu ngân sách huyện trên địa bàn được 37.062 triệu đồng, đạt 59,9% kế 

hoạch HĐND huyện giao; trong đó ngân sách huyện hưởng là 36.095 triệu đồng đạt 

63,8% so với kế hoạch HĐND huyện giao. (Số thu ngân sách huyện hưởng sau khi 

loại trừ thu tiền sử dụng đất là 33.436 triệu đồng, đạt 83,38% so với dự toán tỉnh giao 

và đạt 82,57% so với dự toán HĐND huyện giao).  

Một số khoản thu vượt và đạt khá, cụ thể như sau: 

+ Thu thuế ngoài quốc doanh: Dự toán giao thu 31.105 triệu đồng, thực hiện 9 

tháng 25.332 triệu đồng, đạt 81,44% so với dự toán HĐND huyện giao.  

+ Lệ phí trước bạ: Dự toán giao thu 3.500 triệu đồng, thực hiện 9 tháng 3.012 

triệu đồng, đạt 86,06% so với dự toán HĐND huyện giao. 

+ Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán giao 1.200 triệu đồng, thực hiện 9 tháng 1.800 

triệu đồng, tăng 50% so với dự toán HĐND huyện giao. 

+ Các khoản thu từ phí, lệ phí: Dự toán giao 1.200 triệu đồng, thực hiện 9 tháng 

1.766 triệu đồng, tăng 25% so với dự toán HĐND huyện giao. 
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Một số khoản thu chưa đạt tiến độ, cụ thể: 

+ Thu tiền sử dụng đất: Dự toán giao thu: 20.100 triệu đồng, thực hiện 9 tháng 

đầu năm 3.324 triệu đồng, đạt 16,5% so với dự toán HĐND huyện giao. Do huyện 

mới tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lần 1 theo kế hoạch, tuy nhiên chưa hết thời 

hạn người trúng thầu đấu giá phải nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách.  

+ Thu tiền mặt đất, mặt nước: Dự toán giao thu 1.500 triệu đồng, thực hiện 9 

tháng 400 triệu đồng, đạt 26,67% so với dự toán HĐND huyện giao. Khoản thu này 

đạt thấp là do một số doanh nghiệp được thoái thu tiền sử dụng đất trong năm.    

- Tổng chi ngân sách 9 tháng thực hiện 467.124 triệu đồng, đạt 48,87% so với 

kế hoạch giao (Chi trong cân đối ngân sách thực hiện 395.954 triệu đồng, đạt 59,46% 

so với dự toán HĐND huyện giao; Chi chương trình mục tiêu quốc gia, đạt 0 đồng); 

Các khoản chi chủ yếu là các khoản chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức và 

chế độ cho học sinh, các khoản chi đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, chi 

cho bộ máy hành chính của các xã, thị trấn và chi đầu tư phát triển. 

b) Về tín dụng:  

Triển khai huy động các nguồn vốn trong nhân dân, giải ngân các nguồn vốn, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân vay vốn phát 

triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo.  

Tổng huy động vốn của các ngân hàng 9 tháng đầu năm đạt 829,5 tỷ đồng12, 

tăng 82,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ của các ngân hàng 9 tháng 

đầu năm là 1.070 tỷ đồng13, tăng 132 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; các khoản 

nợ xấu chiếm 1,12% tổng dư nợ14, nằm trong tỷ lệ cho phép. Tăng cường kiểm tra, 

giám sát nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. 

c) Hoạt động thương mại - dịch vụ:  

- Hoạt động thương mại trên địa bàn cơ bản ổn định đảm bảo hàng hóa phục 

vụ cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giá cả thị trường. Trong 9 tháng 

đầu năm, đã tổ chức kiểm tra 81 cơ sở kinh doanh hàng hóa, qua kiểm tra đã nhắc 

nhở các cơ sở hoàn thiện thủ tục còn thiếu; xử phạt hành chính 28 cơ sở với số tiền 

56,9 triệu đồng15. 

                                           
12 - Huy động tại ngân hàng Chính sách xã hội là 64,7 tỷ đồng, ngân hàng là NN&PTNT 387 tỷ đồng, ngân 

hàng BIDV là 330 tỷ đồng, ngân hàng Bưu điện 47,5 tỷ đồng. 

13 - Dư nợ tại ngân hàng Chính sách xã hội là 4493,3 tỷ đồng, ngân hàng là NN&PTNT 343 tỷ đồng, ngân 

hàng BIDV là 285 tỷ đồng, ngân hàng Bưu điện 3,6 tỷ đồng. 

14. Tổng số nợ xấu là 12,082 tỷ đồng, trong đó: Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT là 10,2 tỷ đồng; Ngân hàng 

Đầu tư & PT là 1,42 tỷ đồng, Ngân hàng chính sách xã hội là 462 triệu đồng. 

15- Ngoài ra 9 tháng đầu năm các lực lượng chức năng, đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 68 vụ/77 đối tượng vi 

phạm, (Trong đó lực lượng công an 54 vụ/69 đối tương về heroin; thuôc phiện; 360 mỡ động vật, lá sâm Lai Châu, 

củ liền thân sâm Lai Châu; Biên phòng 14vụ/ 07 đối tượng về heroin, lá sâm Lai Châu, củ liền thân sâm Lai Châu; 

Hạt kiểm lâm 02 vụ/02 đối tương thu giữ 2,292m3 gỗ xẻ; 1,992 m3 gỗ thông)  xử phạt vi phạm hành chính 

3.000.000 đồng, giá trị hàng hóa tịch thu ước tính 169.910.000 đồng) 
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- Mạng lưới bưu chính - viễn thông từng bước được hoàn thiện, nâng cấp, mở 

rộng phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin, liên lạc của Nhân dân. 

- Công tác xuất, nhập khẩu: Giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 8 triệu 

USD, giảm 2,7 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, các mặt hàng chủ yếu là 

hàng nông sản như: Chuối 17.000 tấn và một số hàng hóa khác 300 tấn. Giá trị 

nhập khẩu đạt 16,5 triệu USD giảm 5,5 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, với 

các mặt hàng chủ yếu là thiết bị thủy điện, hàng tiêu dùng, hàng hóa khác 

4. Quản lý tài nguyên, môi trường 

Chỉ công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, vận 

chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn các xã, thị trấn, kịp thời ngăn chặn, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm.  

Tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện rà soát, đăng ký danh 

mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh 

năm 2022; đăng ký nhu cầu sử dụng đất phục vụ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ 2021-2030. Thực hiện giao đất dôi dư cho 06 hộ gia đình, cá nhân thị trấn 

với tổng diện tích 202,4 m2; rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa 

bàn các xã, thị trấn, thực hiện cấp 84 giấy chứng nhận cho 84 hộ gia đình, cá nhân với 

tổng diện tích 104.192,6m2; chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông 

thôn với diện tích là 4.863 m2. Thống nhất, chấp thuận địa điểm đầu tư cho 08 

doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn. Ban hành phương án và kế hoạch đấu giá 

quyền sử dụng đất năm 2022. 

Chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt 

bằng cho đơn vị thi công thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Đã phê duyệt 04 

phương án giải phóng mặt bằng. 

Chỉ đạo thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên 

địa bàn, xử lý triệt để hoạt động khai thác trái phép và không phép16. Công tác bảo 

vệ môi trường được quan tâm, công tác vệ sinh môi trường đô thị được thực hiện 

tốt, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Kết quả 9 tháng đầu 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% (vượt 

kế hoạch); khối lượng thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị khoảng 1.603,8 tấn, 

tỷ lệ thu gom xử lý rác thải đạt 100% (đạt kế hoạch). 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Công tác giáo dục 

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, đặc 

biệt quan tâm công tác huy động học sinh ra lớp sau tết, hạn chế học sinh bỏ học và 

nâng cao tỷ lệ chuyên cần ở các xã biên giới. Chỉ đạo các trường thực hiện tốt 

nhiệm vụ phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. 

                                           
16- Đã tổ chức kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch, qua đó đã phát hiện xử lý 03 đơn vị với số tiền là 17 triệu 

đồng., xử phạt 03 cá nhân 20 triệu đồng. 
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Năm học 2021-2022 công tác giáo dục đã đạt được những kết quả nhất định, 

chất lượng giáo dục đã có sự chuyển biến tích cực, số học sinh bỏ học giảm, tỷ lệ 

học chuyên cần ở các xã vùng cao, biên giới tăng,  tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển 

cấp, học sinh giỏi các cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, cụ thể: học sinh hoàn 

thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 100%; học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 

đạt 100%, chuyển lớp bậc tiểu học đạt trên 99,7%; số học sinh đạt giải trong kỳ thi 

học sinh giỏi cấp huyện 82/165 đạt 49,7%, số học sinh đạt giải trong kỳ thi học 

sinh giỏi cấp tỉnh 10/20 đạt 50%, tham gia 02 dự án thi khoa học – kỹ thuật cho 

học sinh THCS cấp tỉnh đều đạt giải, số học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic 

tiếng Anh trên Internet cấp huyện 20/59 học sinh, cấp tỉnh 17/44 học sinh; kỷ 

cương, nền nếp trong các trường được củng cố và tăng cường; các phong trào thi 

đua, hoạt động ngoài giờ lên lớp của các trường dần đi vào nền nếp và đạt hiệu quả 

cao. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục các cấp học. Tổ chức thành công kỳ thi tốt 

nghiệp THPT Quốc gia năm 2022. 

Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với 03 

trường học và thực hiện rà soát danh mục đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị năm 2022 cho các trường. 

2.  Công tác y tế 

Chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng cường giám sát phát hiện, theo dõi và 

xử trí kịp thời các ca bệnh đầu tiên, không để dịch bùng phát, lây lan, sẵn sàng ứng 

phó khi có dịch xảy ra, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-

19. 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 thông, các trường hợp cấp cứu khác. Trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức 

khám bệnh cho 93.444 lượt người, điều trị cho 32.145 lượt bệnh nhân (trong đó: 

điều trị nội trú 4.556 lượt người; Điều trị ngoại trú + kê đơn 27.589 lượt người). 

Tổ chức triển khai tiêm chủng các loại văc xin tới các thôn, bản của các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện, số trẻ được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin là 1.189 trẻ 

đạt 59,1% kế hoạch, phụ nữ tiêm phòng UV2+ là 1.058 người đạt 52,5% kế hoạch. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực 

phẩm nhất là trước và trong dịp tết nguyên đán, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn 

huyện không có trường hợp ngộ độc thực phẩm sảy ra. 

Tổ chức triển khai chiến dịch tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. Tăng cường công 

tác truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình. 

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ huyện đến xã đã thực hiện 

nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; kiểm soát tốt người từ các tỉnh thành trở 

lại địa bàn sau kỳ nghỉ lễ17; triển khai kịp thời kế hoạch “thích ứng an toàn, linh 

                                           
17- Từ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Nhâm dần, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tương đối phức tạp, lũy tích số ca 

mắc Covid- 19  từ đầu năm  đến nay là 9.098 ca mắc (Số ca đang điều trị 01, số ca đã hoàn thành điều trị 9.097 ca). 
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hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; chỉ đạo điều tra, truy vết, xét nghiệm, tổ 

chức cách ly các trường hợp F0 tại nhà và cơ sở điều trị theo đúng quy định. Tăng 

cường công tác quản lý, giám sát các đối tượng cách ly, xử nghiêm các trường hợp vi 

phạm18. Chỉ đạo thực hiện tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho các nhóm đối 

tượng theo kế hoạch; huy động lực lượng cán bộ y tế, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ 

công chức xã tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng; đảm bảo công tác an toàn tiêm 

chủng, trong quá trình triển khai không có trường hợp phản ứng nghiêm trọng với vắc 

xin. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị để triển khai thực hiện "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 

và triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin"19. 

3. Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch 

a) Văn hóa - Thể thao và du lịch:  

Chỉ đạo các xã, thị trấn hạn chế các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 

thao mừng Đảng, mừng Xuân và các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội20 tập trung 

đông người để phòng, chống dịch Covid-19. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” được duy trì và phát huy hiệu quả, triển khai hướng dẫn đăng ký 

gia đình, thôn/bản, cơ quan/đơn vị/trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 2022. Kết 

quả đã có 161 thôn, bản đăng ký, đạt 103,2% kế hoạch; 15.220 hộ gia đình đăng 

ký, đạt 100% kế hoạch và 132 cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký, đạt 100% kế 

hoạch đăng ký. 

Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Du lịch huyện Phong 

Thổ” giai đoạn 2021-2025; Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn huyện Phong Thổ”. Phối hợp với Bảo tàng tỉnh khảo sát con 

Đường đá cổ Pavi tại xã Sin Suối Hồ để xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di 

tích Lịch sử văn hóa Đường đá cổ Pavi. Tổng lượt khách du lịch 9 tháng đầu năm là 

20.995 lượt khách21 đạt 84% kế hoạch, tăng 12.492 lượt khách so với cùng kỳ năm 

trước; tổng doanh thu 10,0 tỷ đồng, tăng 9,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước22. 

b) Thông tin - tuyên truyền:  

                                           
18- Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã ban hành 04 Quyết định xử lý vi phạm hành chính về  lĩnh vực 

y tế trong công tác phòng chống dịch với số tiền 25 triệu đồng. 

19- Kết quả đến thời điểm báo cáo: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở được tiêm 01 liều vắc xin đạt 100,2 %, tiêm đủ 

liều vắc xin cơ bản đạt  95,6%, tiêm nhắc lại mũi1 đạt 86,7 %, nhắc lại mũi 2 đạt 75,4%; Tỷ lệ người từ 12 tuổi đến 

dưới 18 tuổi được tiêm đủ liều vắc xin đạt 90,9%; Tỷ lệ trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi được tiêm 01 liều vắc xin đạt 

93,8%, mũi 2 đạt 57,1%.  

20- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần Du lịch văn hóa Lai Châu. Chỉ đạo tổ chức thành công Lễ hội 

“Then Kin Pang” huyện Phong Thổ. 

- Chỉ đao tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Phong Thổ lần thứ V năm 2022. Tổ chức thành lập Đoàn 

vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ V, kết quả đạt  

giải nhì. tổ chức thành công giải chạy Marathon con Đường đá cổ Pavi huyện Phong Thổ tại xã Sin Suối Hồ. 

21- Thời gian lưu trú của khách nước ngoài và khách trong nước trung bình là 1,5 ngày. 

22- Riêng việc tổ chức tổ chức thành công Lễ hội “Then Kin Pang” huyện Phong Thổ năm 2022, đã đón hơn 

4 nghìn lượt khách nội địa tham quan; Dịp  nghỉ lễ 30/4-01/5 đã đón hơn 2 nghìn lượt khách du lịch. 
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Duy trì thời lượng phát sóng truyền thanh, truyền hình ở cả 5 khu vực, kịp 

thời tiếp sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam phục vụ nhân dân. 

Công tác thông tin truyền thông đã bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền các 

chủ đề trọng tâm, các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện, của tỉnh, của đất nước,... Kết quả: Tổng số giờ tiếp sóng tiếng nói Việt Nam 

được 19.950h; xây dựng và phát sóng chương trình địa phương được 255 chương 

trình phát thanh, 45 chương trình truyền hình; 160 bài phát thanh, truyền hình. 

4. Thực hiện chính sách xã hội 

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo được các cấp, các ngành quan 

tâm thực hiện. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền cho các gia đình chính sách, 

người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân nằm viện không 

có khả năng về nhà ăn tết và 1.695 hộ nghèo không có khả năng ăn tết với tổng giá 

trị là 3.028,9 triệu đồng... Thực hiện cấp phát gạo cứu đói giáp hạt do Chính phủ 

hỗ trợ năm 2022 cho 1.506 hộ với 6.588 khẩu với tổng số gạo là 98,82 tấn. 

Công tác xuất khẩu lao động được quan tâm, đã phê duyệt danh sách cho 122 

lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở Đài Loan, Nhật Bản... (18 lao 

động đi Nhật bản, 101 lao động đi Đài Loan, 01 lao động đi Singapore, 02 lao 

động đi Nga); tăng cường quản lý công tác Lao động - Việc làm trên địa bàn huyện 

và triển khai xuống các xã, thị trấn tổ chức thực hiện, sau khi tình hình dịch bệnh 

Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát tốt, số lao động có điều kiện đã quay trở lại 

tìm kiếm việc làm tại các tỉnh thành trong cả nước (theo thống kê trong 9 tháng 

đầu năm đã có có trên 3.500 lao động đã đi làm tại các tỉnh thành trong nước). 

Thực hiện phê duyệt kế hoạch và đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn 

năm 2022 với 908 lao động. 

Thường xuyên, tuyên truyền giáo dục, tư vấn các quy định của pháp luật như 

luật phòng chống ma túy, HIV-AIDS đến người dân đã tác động tới nhận thức và 

giảm thiểu đối tượng nghiện hút ma túy và HIV-AIDS. Hoàn thiện hồ sơ đưa 25/25 

đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện, đạt 100% kế hoạch. 

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách 

cho các đối tượng BTXH, Người có công. Khai thác mở rộng đối tượng tham gia 

BHXH; tích cực kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đóng bảo 

hiểm cho nguời lao động. Tổ chức rà soát, xác nhận các đối tượng được Nhà nước 

đóng và hỗ trợ đóng BHYT theo quy định23. 

Phối hợp tổ chức các hoạt động tôn vinh hiến máu tình nguyện, hưởng ứng 

chiến dịch “ Những giọt máu hồng”  hè năm 2022, huyện Phong Thổ hiến được 

274 đơn vị máu vượt chỉ tiêu giao 37%24. 

                                           
23- Ước thực hiện đến hết tháng 9 trên địa bàn huyện có 3.221 người tham gia BHXH, đạt 92% kế hoạch; 589 

người tham gia BHXH tự nguyện đạt 45,3% kế hoạch; 2.531 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 85,8% kế 

hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 86%. 
24- Trong chương trình Tôn vinh hiến máu tình nguyện, hưởng ứng chiến dịch “ Những giọt máu hồng” hè 

năm 2022 đã vận động được 76 người tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến mô, hiến tạng. 
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5. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham 

nhũng. 

- Công tác thanh tra: 

Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022. Kết quả trong 9 

tháng đầu năm đã hoàn thành 04 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh và phòng chống tham nhũng đối với 01 tập thể; qua đó đã xử lý kiểm điểm rút 

kinh nghiệm đối với 04 cá nhân. Triển khai 01 cuộc thanh tra 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. 

Chỉ đạo thanh tra huyện tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

04 kết luận thanh tra. Nộp ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước huyện số tiền 

382.886.777 đồng. 

- Tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo:  

Duy trì thường xuyên chế độ tiếp công dân, thực hiện tiếp công dân 9 tháng 

đầu năm là 376 lượt = 376 vụ việc (tăng 183 lượt, 226 vụ việc so với cùng kỳ); tiếp 

nhận 150 đơn thư. Tổng số đơn thư tiếp nhận là 128 đơn (đơn từ kỳ trước chuyển 

sang 22 đơn, đơn tiếp nhận trong 9 tháng là 102 đơn), đã giải quyết 123 đơn, còn 

lại 27 đơn đang trong thời gian giải quyết. 

- Công tác phòng chống tham nhũng:  

Chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống 

tham nhũng và kê khai tài sản năm 2022. 

6. Công tác hỗ trợ tư pháp, xây dựng chính quyền, dân tộc, tôn giáo. 

- Công tác hỗ trợ tư pháp:  

Chỉ đạo tổng kết công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác 

Hội luật gia và công tác tư pháp năm 2021, triển khai kế hoạch công tác tác năm 

2022, kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện 

năm 2022. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát chấm điểm đánh giá chuẩn tiếp  

cập pháp luật năm 2021, quyết định công nhận 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2021.  

Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến 

các thôn, bản, tổ dân phố được : 237 buổi với 21.998 lượt người tham dự. Tuyên 

truyền hưởng ứng Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 được 6.201 bài tham dự 

Trong 9 tháng đã thực hiện Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch được 165 

trường hợp. Tăng 92 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021; Đăng ký khai sinh mới 

cho 1411 cháu; kết hôn 514 cặp; khai tử 252 trường hợp; đăng ký nhận nuôi con nuôi 

05 trường hợp... 
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- Xây dựng chính quyền:  

Kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Tổng hợp kết 

quả đánh giá cán bộ, công chức năm 2021. Thực hiện các chế độ chính sách đối 

với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, thôi việc, nâng lương, nâng ngạch, thi 

đua khen thưởng.... Tổ chức xét tuyển dụng giáo viên đợt I/2022 với 39 thí sinh 

trúng tuyển. Thực hiện xét tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp 2022, thông báo 

kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022. 

Chỉ đạo thực hiện xong việc rà soát, thẩm định các hồ sơ sai phạm theo KL 

71, giao đơn vị chuyên môn hoàn thiện các văn bản để thành lập hội đồng khắc 

phục theo quy định. Đồng thời ra quyết định sai phạm theo Kết Luận 71 cho cán 

bộ, công chức, viên chức. 

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Thành lập Hội đồng thẩm 

định, Tổ giúp việc công tác xác định chỉ số CCHC năm 2021 của UBND các xã, thị 

trấn; hoàn thiện, bổ sung tài liệu kiểm chứng cấp huyện gửi Hội đồng thẩm định tỉnh. 

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn huyện năm 2022. 

Tiếp tục duy trì áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

việt nam ISO 9001:2015 tại các phòng ban chuyên môn huyện và các xã, thị trấn. 

Chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch mở lớp học chữ và tiếng dân tộc 

Mông năm 2022 và mở lớp đại biểu HĐND cấp xã với 329 đại biểu tham dự. Triển 

khai các văn bản chiêu sinh của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng đến các cơ quan đơn 

vị trên địa bàn. 

- Công tác dân vận chính quyền:  

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền 

vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống các 

luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. Ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 

14/01/2022 về triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn 

huyện Phong Thổ năm 2022. Tổ chức kiểm tra QCDC tại 03 xã (Sin Suối Hồ, Lản 

Nhì Thàng, Mường So). Phối hợp với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh 

kiểm tra tại các xã: Mồ Sì San, Pa Vây Sử, Nậm Xe, Mường So, Ma Li Pho). 

- Công tác dân tộc:  

Tiếp tục quan tâm thực hiện, các chương trình dự án và chính sách đối với đồng 

bào dân tộc được các cấp các ngành, địa phương chú trọng triển khai. Tổ chức thực 

hiện các chương trình chính sách đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn. Chỉ đạo rà 

soát triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

- Công tác tôn giáo: 
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Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được quan tâm chỉ đạo 

theo đúng quy định của pháp luật. Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn 

định, an ninh chính trị, khối đại đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. 

Toàn huyện có 15 xã, thị trấn, 75 thôn, bản, với 1.719 hộ = 9.061 khẩu tham gia sinh 

hoạt tôn giáo.  

III. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI 

1. Công tác quân sự - quốc phòng 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực 

lượng nắm và quản lý chắc tình hình, bảo vệ an toàn địa bàn nhất là trong dịp tết 

nguyên đán,... Tổ chức tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2021, triển 

khai kế hoạch năm 2022. Xây dựng kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng năm 

2022, tổ chức thành công Chương trình “Hội xuân tiễn bạn tòng quân”, “Tết trồng 

cây đời đời nhớ ơn Bác hồ” và các hoạt động giao nhận 132 quân nhân nhập ngũ 

năm 2022 đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực. Chỉ đạo xây dựng và triển khai 

thực hiện Kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2022. Giải quyết 

kịp thời các chính sách quân đội và hậu phương quân đội. 

Chỉ đạo tổ chức Diễn tập ứng phó bão lụt, tìm kiếm cứu nạn xã Mường So 

diễn tập ƯPBL - TKCN kết quả đạt xuất sắc: 9,2 điểm; Diễn tập Chiến đấu xã Mù 

Sang trong khu vực phòng thủ đạt xuất sắc: 9,0 điểm; Diễn tập Chiến đấu xã 

Khổng Lào trong khu vực phòng thủ đạt xuất sắc: 9,15 điểm; Diễn tập chiến đấu xã 

Dào San trong khu vực phòng thủ đạt giỏi: 8,5 điểm; Diễn tập chiến đấu xã Vàng 

Ma Chải trong khu vực phòng thủ đạt giỏi: 8,8 điểm. Bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Các lực lượng đã thực hiện nghiêm về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” 

giúp nhân dân phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an 

ninh. Thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân với người có công, công 

tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. 

Chỉ đạo các đồn Biên phòng tham mưu, phối hợp với các lực lượng chức năng 

tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện hàng hóa qua lại biên 

giới và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã biên giới; chủ động phát hiện, 

ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do... 

2. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đã tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng nắm chắc tình hình, giải quyết 

kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là 

trong dịp tết Nguyên đán. Lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, 

tham mưu, phối hợp đảm bảo an ninh biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất nhập 

cảnh trái phép qua biên giới; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tà đạo, đạo là; 

giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đền bù, giải phóng 

mặt bằng.  
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Lực lượng công an đã thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tấn 

công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các 

vi phạm trong quản lý kinh tế, bảo vệ môi trường được phát hiện, xử lý nghiêm25. 

Chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện tốt việc vận hành, khai thác Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu cư trú, hệ thống cấp, quản lý Căn cước công 

dân phục vụ công tác đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, phục 

vụ phòng, chống Covid - 19.  

3. Công tác đối ngoại 

Công tác quản lý biên giới được quan tâm, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ 

chức thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp lý về biên giới. Duy trì quan hệ đối 

ngoại với huyện Kim Bình - Vân Nam - Trung Quốc. Tăng cường trao đổi thông 

tin, xác minh, đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, mời tuần tra song phương, .. 

duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với nhân dân và lực lượng 

bảo vệ biên giới đối diện Tạo điều kiện thuận lợi trong hợp tác phát triển kinh tế, 

phòng chống tội phạm, quản lý đường biên mốc giới, giữ vững chủ quyền toàn vẹn 

lãnh thổ. Thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động phối hợp xử lý các vụ việc 

đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đạt được 

Kinh tế tiếp tục được phục hồi sau đại dịch Covid-19 và đạt được những kết 

quả quan trọng, một số chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước: Tổng giá trị 

sản xuất ( giá hiện hành) đạt  4.500 tỷ đồng, tăng 94,5% so với cùng kỳ, đạt 94 % 

kế hoạch giao; Lượng khách du lịch đến địa bàn tăng 146% so với cùng kỳ năm 

trước, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 10 tỷ đồng, tăng 9,8 tỷ so với cùng kỳ 

và đạt 55,6% kế hoạch; Tổng giá giá trị SXCN và TTCN lũy kế ước thực hiện đạt 

260.069 tỷ đồng, tăng 53,3% so với cùng kỳ và đạt 51,7% kế hoạch giao.  

Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt tiến độ 

theo yêu cầu, thực hiện công tác phân bổ vốn đầu tư đảm bảo theo quy định. 

Công tác thu, chi ngân sách thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật ngân 

sách Nhà nước; Công tác Giáo dục và đào tạo được chú trọng, hoàn thành kế hoạch 

năm học 2021-2022; Văn hoá thông tin, thể thao, du lịch được duy trì; Công tác 

khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan 

tâm thực hiện quyết liệt, kịp thời và hiệu quả. Các chính sách xã hội được quan tâm 

thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; Thu nhập và đời sống mọi mặt của đồng 

                                           
25- Trong 9 tháng đã xảy ra 17 vụ tội phạm hình sự (trong đó: tội phạm giết người 01 vụ; Hiếp dâm 01 vụ; 

Cố ý gây thương tích 01 vụ;bắt người trái pháp luật 02 vụ; trộm cắp tài sản 10 vụ; công nhiên chiếm đoạt tài sản 01 

vụ; đánh bạc 01 vụ ), lực lượng công an đã điều tra làm rõ 17/17 vụ, với 23 đối tượng. Lực lượng Công an và Biên 

phòng đã phát hiện và bắt giữ, xử lý 59 vụ/77 đối tượng phạm tội về ma túy .... 

Trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn xảy ra 02 vụ TNGT (giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm trước), hậu quả: 02 

người chết, 04 phương tiện bị hư hỏng. 
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bào các dân tộc ngày càng được cải thiện, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa 

đói giảm nghèo, nâng cao dân trí. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tình hình tôn giáo cơ 

bản ổn định. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp 

tục được tăng cường. Bộ máy chính quyền cơ sở được củng cố kiện toàn, năng lực 

quản lý điều hành ngày càng được nâng lên. 

Các lễ hội văn hóa dân tộc được duy trì và phát triển, đảm bảo vừa bảo tồn, 

phát huy văn hóa dân tộc. 9 tháng đầu năm trên địa bàn tổ chức thành công các lễ 

hội văn hóa các dân tộc với quy mô ngày một lớn hơn (Lễ hội lễ hội Then Kin 

Pang, Nàng Han,...). 

Công tác quản lý tài nguyên đất đai được đẩy mạnh, quy hoạch và chỉnh trang 

đô thị, quản lý trồng và chăm sóc cây xanh tiếp tục được chú trọng thực hiện góp 

phần thay đổi diện mạo đô thị.   

Công tác giải quyết, đơn thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị phản ánh của người dân được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đúng quy 

định. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được 

chú trọng thực hiện và đạt hiệu quả tích cực.  

2. Tồn tại, hạn chế 

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu đạt còn thấp như: thu ngân sách trên địa 

bàn mới đạt 63,8% so với kế hoạch giao, giá trị hàng xuất khẩu hàng địa phương 

đạt 37% so với kế hoạch, một số chỉ tiêu dự kiến không đạt như: Diện tích trồng 

chè dự kiến đạt 138ha/170 đạt 81,18% so với kế hoạch. 

- Phát triển nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đổi khí 

hậu và dịch bệnh.  

- Tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công còn chậm. Công tác giải quyết vướng 

mắc trong GPMB tại một số dự án còn vẫn còn kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm. 

3. Nguyên nhân  

- Những tháng đầu năm do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh 

hưởng đến toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

- Do thời tiết diễn biến thất thường, mưa sớm, kéo dài nên đã ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiến độ thi công các dự án và giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2022. 

- Do cơ chế chính sách về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng không ổn 

định, thường xuyên thay đổi, có nội dung quy định chưa phù hợp với thực tế có nhiều 

cách hiểu khác nhau nên khi áp dụng vào thực hiện còn gặp khó khăn vướng mắc. 

- Giá cả nguyên, nhiên vật liệu xây dựng, vật tư phân bón sản xuất nông 

nghiệp có xu hướng tăng cao, không ổn định đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất 

nông nghiệp của người dân. 
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Phần hai. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC GIA 

I. Kết quả triển khai thực hiện: 

1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

- Dự toán tỉnh giao: 25.618 triệu đồng, trong đó: vốn sự nghiệp: 1.570 triệu 

đồng; vốn đầu tư: 24.048 triệu đồng. 

- Dự toán phân bổ: 13.466 triệu đồng, bao gồm: vốn đầu tư: 11.896 triệu 

đồng; vốn sự nghiệp: 1.570 triệu đồng.  

2. Chương trình giảm nghèo bền vững 

- Dự toán tỉnh giao: 82.075 triệu đồng, bao gồm: vốn sự nghiệp: 10.505 triệu 

đồng; vốn đầu tư: 71.570 triệu đồng. 

- Dự toán phân bổ: 63.160 triệu đồng, bao gồm: vốn sự nghiệp: 8.420 triệu 

đồng; vốn đầu tư: 54.740 triệu đồng.  

3. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. 

- Dự toán tỉnh giao: 86.811 triệu đồng, bao gồm: vốn sự nghiệp: 34.422 triệu 

đồng; vốn đầu tư: 52.389 triệu đồng. 

- Dự toán phân bổ: 84.087 triệu đồng, bao gồm: vốn sự nghiệp: 32.906 triệu 

đồng; vốn đầu tư: 51.181 triệu đồng. 

II. Dự toán chưa phân bổ chi tiết: 39.791 triệu đồng, cụ thể: 

1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Dự toán còn lại chưa phân bổ chi tiết: 12.152 triệu đồng (vốn đầu tư). 

2. Chương trình giảm nghèo bền vững 

 Dự toán còn lại chưa phân bổ chi tiết: 18.915 triệu đồng, bao gồm: vốn sự 

nghiệp: 2.085 triệu đồng; vốn đầu tư: 16.830 triệu đồng 

3. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi 

Dự toán còn lại chưa phân bổ chi tiết: 2.724 triệu đồng, bao gồm: vốn sự 

nghiệp: 1.516 triệu đồng; vốn đầu tư: 1.208 triệu đồng 

III. Những khó khăn, vướng mắc: 

- Năm 2022, UBND huyện Phong Thổ đã phân bổ và giao dự toán kinh phí 

cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản 

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG. Tuy nhiên đến nay 

các cơ quan, đơn vị vẫn chưa thể triển khai tổ chức thực hiện, nguyên nhân là do: 

(i) Chưa ban hành Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động 



18 

hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 của Nghị 

định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022. (ii) Chưa có quy định về nội dung, mức hỗ 

trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11/7/2022 về Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 

– 2025. (iii) Ngoài ra nội dung hỗ trợ về một số giống cây trồng đã hết thời vụ sản 

xuất, hỗ trợ vật nuôi bước vào thời điểm thời tiết, khí hậu bắt đầu chuyển lạnh... 

nên khó khăn trong việc giải ngân thực hiện nguồn vốn. 

- Căn cứ nhu cầu của Nhân dân, cũng như kế hoạch triển khai thực hiện 

nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 

2022, huyện Phong Thổ dự kiến hỗ trợ Nhân dân để phát triển cây Dong riềng. 

Ngày 12/5/2022 UBND huyện Phong Thổ đã có công văn số 546/UBND-NN về 

việc đề nghị ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cây Dong riềng. Tuy 

nhiên đến nay vẫn chưa được ban hành nên không có cơ sở căn cứ để xây dựng 

định mức - kinh tế kỹ thuật để hỗ trợ cho Nhân dân từ nguồn vốn từ chương trình 

MTQG. 

- Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 4 “Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng” 

+ Về đối tượng: Theo Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH “Thực hiện theo 

quy định tại điểm b mục 4 Phần III Quyết định số 90/QĐ-TTg”. Tuy nhiên tại điểm 

b mục 4 Phần III Quyết định số 90/QĐ-TTg lại quy định đối tượng là: “không bao 

gồm các địa bàn được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài quy định tại Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Với đặc 

thù của địa bàn, Phong Thổ là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vì vậy 

đối tượng hỗ trợ của dự án rất ít. 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có nhiều đối tượng đăng ký đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, nhưng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đợi lịch bay 

lại bỏ, không đi nữa. Vậy những đối tượng này có được hỗ trợ không? 

Trường hợp hỗ trợ trực tiếp cho người lao động thì từ khi tiếp nhận thủ tục, 

giấy tờ liên quan đến khi chi trả thì lao động đã xuất cảnh. Tuy nhiên, theo quy 

định người lao động phải trực tiếp ký nhận. 

Hỗ trợ cho người nhà của lao động thì người lao động phải có giấy ủy quyền, 

tuy nhiên đến thời điểm chi trả lao động đã xuất cảnh, không thể làm ủy quyền. 

+ Về phương thức hỗ trợ: Chưa có hướng dẫn chi tiết việc thực hiện hỗ trợ 

đối tượng theo phương thức thông qua cơ chế đấu thầu, đặt hàng với các cơ sở đào 

tạo nghề, ngoại ngữ, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc để người lao động cung cấp được đầy đủ hồ 

sơ, chứng từ để nhận hỗ trợ là rất khó, bất cập. 

- Đối với Tiểu dự án 3, Dự án 4 “Hỗ trợ việc làm bền vững”. 
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Chưa có hướng dẫn chi tiết cụ thể để triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ 

liệu về việc tìm người - người tìm việc, quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác (cơ quan đơn vị thực hiện, các loại 

chế độ hỗ trợ cho từng đối tượng ...). 

- Nguồn kinh phí được giao để thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 

12.531.000.000 đồng. Dự kiến thực hiện giải ngân được là: 1.436.700.000 đồng 

thực hiện vào dự dán phát triển cây Quế trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2022 

cho các xã thuộc đối tượng vùng 2, vùng 3 tham gia dự án phát triển cây Quế trên 

địa bàn huyện, số kinh phí trên dự kiến giải ngân vào cuối năm dự kiến đạt 90% 

nguồn vốn được giao. Kinh phí dự kiến không giải ngân được là: 11.094.300.000 

đồng thực hiện hỗ trợ gạo trồng rừng cho các hộ nghèo tham gia trồng rừng sản 

xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ, do chưa có cơ chế chính 

sách hướng dẫn cụ thể của các cơ quan có thẩm quyền, cũng như các hộ thạm 

gia trồng rừng cơ bản không phải là hộ nghèo. 

Phần ba. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

I. Kết quả giải ngân: Tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 206.118 triệu đồng, 

giải ngân đến thời điểm báo cáo là 60.655 triệu đồng, bằng 29,43% kế hoạch vốn 

giao, Số vốn còn lại chưa giải ngân là 145.462 triệu đồng, cụ thể: 

1. Nguồn vốn tỉnh quản lý: 

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022 là 40.500 triệu đồng. Đến thời điểm báo 

cáo đã thực hiện giải ngân 34.519 triệu đồng, bằng 85,23% kế hoạch vốn giao. 

2. Nguồn vốn huyện quản lý: 

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022 là 165.618 triệu đồng. Đến thời điểm báo 

cáo đã thực hiện giải ngân 26.136 triệu đồng, bằng 15,78% kế hoạch vốn giao. 

2.1. Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện: 

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022 là 27.021 triệu đồng. Đến thời điểm báo 

cáo giải ngân là 23.993 triệu đồng, bằng 88,79% kế hoạch vốn giao. 

2.2. Nguồn thu sử dụng đất: 

Tổng kế hoạch vốn giao là 12.580 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo giải 

ngân là 1.200 triệu đồng, bằng 9,54% kế hoạch vốn giao. 

2.3. Nguồn vốn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 chuyển sang năm 2022: 

Tổng kế hoạch vốn giao là 4.384 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo giải ngân 

là 943 triệu đồng, bằng 21,52% kế hoạch vốn giao. 

2.4. Nguồn vốn tăng thu ngân sách huyện năm 2021 chuyển sang năm 2022: 
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Tổng kế hoạch vốn giao là 3.816 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo chưa thực 

hiện giải ngân. 

2.5. Nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 

Tổng kế hoạch vốn giao là 54.740 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo chưa 

thực hiện giải ngân. 

2.6. Nguồn vốn chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS và miền núi: 

Tổng kế hoạch vốn giao là 51.181 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo chưa 

thực hiện giải ngân. 

2.7. Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 

Tổng kế hoạch vốn giao là 11.896 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo chưa 

thực hiện giải ngân. 

II. Những kết quả đạt được 

- Ngay từ đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

đầu tư năm 2022, trình tự thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn đảm bảo đúng quy 

định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí 

phân bổ theo quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ giải ngân đạt 28,93% kế 

hoạch vốn giao cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung phối hợp với các cơ quan đơn vị tập trung 

triển khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án; đôn đốc các 

nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp. 

- Công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình được quan tâm chỉ đạo sát 

sao đảm bảo dự án thi công đúng thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật xây dựng công trình. 

2. Những hạn chế, khó khăn, tồn tại, vướng mắc 

- Một số dự án còn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. 

- Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện mới thực hiện thu được tổng số 2.223 

triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất, trong đó số huyện hưởng là 1.778 triệu đồng, 

bố trí cho chương trình đầu tư là 1.350 triệu đồng. Số vốn đầu tư từ nguồn thu sử 

dụng đất còn chưa bố trí được so với kế hoạch vốn năm 2022 là 11.230 triệu đồng. 

3. Nguyên nhân tồn tại hạn chế: Đến thời điểm hiện tại, công tác đấu giá 

quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu sử dụng đất, bố trí vốn thực hiện các dự án 

chưa đảm bảo theo kế hoạch vốn giao. 

Phần thứ bốn 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp 
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Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các Nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch, dự án về nông nghiệp đã được phê 

duyệt. Chỉ đạo việc chăm sóc làm cỏ, bón phân và phòng trừ sâu bệnh đảm bảo 

năng suất, sản lượng các loại cây trồng, phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi; 

khuyến khích nhân dân phát triển tăng đàn để đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng đàn đạt 

5%. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Chủ 

động nắm tình hình và ứng phó kịp thời với những diễn biến phức tạp của thời tiết, 

cập nhật cảnh báo thiên tai, khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra, kịp thời 

hỗ trợ hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.  

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới nhất là rà soát, 

tổ chức quy hoạch theo bộ tiêu chí mới; triển khai thi công các công trình nguồn 

vốn năm 2022 để đảm bảo tiến độ và kịp thời giải ngân nguồn kinh phí. 

2. Công nghiệp - xây dựng  

Tập trung các biện pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng. Đẩy mạnh việc tổ chức thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2022. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn, đôn đốc 

các chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, báo cáo kịp thời các khó khăn, 

vướng mắc để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; kiên quyết xử lý trách nhiệm của các chủ 

đầu tư, các nhà thầu không đảm bảo theo yêu cầu, phấn đấu giải ngân 100% kế 

hoạch vốn được giao.  

3. Tài chính - Tín dụng - Thương mại - Dịch vụ 

Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; tổ chức thu triệt để 

các khoản thu ngân sách vào nhà nước, phấn đấu đạt kế hoạch giao. 

Điều hành ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí NSNN, tiết 

kiệm chi thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tài chính trên lĩnh 

vực đầu tư, thu, chi NSNN; thực hiện tốt Chương trình phòng chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách. 

 Đảm bảo cung cấp hàng hoá, vật tư, ổn định giá cả phục vụ cho sản xuất và 

đời sống của nhân dân. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các 

thành phần kinh tế vào đầu tư, kinh doanh buôn bán xuất nhập khẩu. 

4. Quản lý tài nguyên môi trường 

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, tiến hành kiểm tra các 

hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm. 

Tập trung chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai. Rà soát việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Kịp thời giải quyết những 

vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Hoàn chỉnh các phương án giải phóng mặt 



22 

bằng bàn giao cho chủ đầu tư tổ chức thực hiện. Tập trung hoàn thành đấu giá quyền 

sử dụng đất theo kế hoạch đề ra. 

5. Văn hóa, xã hội 

Tăng cường công tác tuyên truyền huy động tối đa số học sinh trong độ tuổi 

ra lớp. Chỉ đạo duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần, tiếp tục triển khai xây dựng 

trường chuẩn quốc gia. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động dạy và học để nâng cao 

chất lượng giáo dục một cách toàn diện. 

Tiếp tục duy trì tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa 

bàn. Triển khai hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế. Tăng cường công tác 

kiểm tra, thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.  

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa". Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông theo hướng công 

khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong 

phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, 

chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Nâng cao chất lượng, thời lượng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa 

phương nhằm phản ánh kịp thời tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn. 

6. Thực hiện chính sách xã hội 

Quan tâm thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là chế độ đối 

với người có công, gia đình chính sách, các hộ nghèo. Chú trọng lồng ghép và thực 

hiện có hiệu quả các chương trình, đề án liên quan đến công tác xóa đói giảm 

nghèo. Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chú 

trọng thực hiện chương trình xuất khẩu lao động. Thực hiện các chính sách đối với 

người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên đầy đủ, kịp thời. 

7. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Tập trung triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách 

hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Tiếp tục tuyên truyền, 

vận động nhân dân các dân tộc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các 

dân tộc, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc. Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền phổ biến chính sách tôn giáo cho cán bộ, nhân dân. Tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về tôn giáo đối với các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn. 

8. Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại  

Duy trì chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng 

chống thiên tai, tuần tra biên giới. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác trấn áp các loại tội phạm, 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. 
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Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi để 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Duy trì công tác đối 

ngoại với huyện Kim Bình - Vân Nam - Trung Quốc trên cơ sở tuân thủ các nguyên 

tắc đối ngoại của Đảng. 

9. Tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. 

Quan tâm 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. Tăng cường thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở. Rà soát các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết 

công việc có cơ chế kiểm tra, kiểm soát và thực hiện đầy đủ công khai việc thực 

hiện đúng quy định về các thủ tục quy trình giải quyết trong việc thực hiện cơ chế 

một cửa. 

10. Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

để phân bổ 100% kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao trong thời gian sớm nhất. 

- Chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, giải ngân đối 

với từng dự án cụ thể.  

- Yêu cầu các chủ đầu tư lập cam kết giải ngân đối với từng dự án và báo cáo 

tiến độ thực hiện định kỳ vào ngày 01 và 15 hàng tháng để UBND huyện nắm bắt 

tình hình giải ngân, tiến độ thực hiện các dự án, để kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. 

- Chỉ đạo các chủ đầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, 

giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Trung 

tâm Phát triển quỹ đất và các phòng, ban chuyên môn đẩy nhanh nhanh tiến độ 

công tác lập, thẩm định, phê duyệt phương án, thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư cho các hộ dân ngay khi đã đủ điều kiện theo quy định. Cương 

quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có các hành vi trái với quy định của pháp luật gây 

cản trở đến tiến độ thực hiện…  

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất để đảm bảo nguồn vốn thu sử dụng đất theo kế hoạch vốn đã 

được phân bổ chi tiết.  

Phần thứ năm 

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 

1. Đề nghị UBND tỉnh sớm trình HĐND tỉnh ban hành: (i) Quy định nội 

dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản 

xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản 

xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 của Nghị định 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19/4/2022. (ii) Quy định về nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông 
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nghiệp theo Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 về Hướng dẫn thực 

hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. 

2. Đề nghị UBND tỉnh Lai Châu sớm ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

đối với cây Dong riềng. 

3. Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 4 “Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng” 

Đề nghị Sở Lao động - TB&XH tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền 

ban hành chính sách hỗ trợ theo mức khoán đối với mỗi lao động khi đã hoàn thiện 

hồ sơ, chuẩn bị có lịch xuất cảnh hoặc đã xuất cảnh và theo từng thị trường, đơn 

hàng; hỗ trợ trực tiếp cho người lao động hoặc đại diện hợp pháp của lao động (vợ 

hoặc chồng hoặc cha mẹ của lao động). Đơn giản hóa chứng từ để nhận hỗ trợ (ví 

dụ đối với các lao động đăng ký đi theo các công ty đã có văn bản của cơ quan Lao 

động - Thương binh và Xã hội thì chứng từ chỉ cần văn bản công nhận lao động 

đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của cơ quan chuyên môn hoặc 

UBND cấp huyện và thông báo lao động xuất cảnh của công ty có cuống vé máy 

bay, danh sách lao động kèm theo). 

4. Đối với Tiểu dự án 3, Dự án 4 “Hỗ trợ việc làm bền vững”. 

Trên cơ sở hướng dẫn chung của các Bộ ngành trung ương, đề nghị Sở Lao 

động - TB&XH có hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị thực hiện 

từng công đoạn của Tiểu dự án. 

5. Tại quyết định số 1719/Qđ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng chính phủ quy định thực hiện dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu 

số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn 

+ Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều 

khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù: 

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế: Đối với các hộ dân tộc thiểu số còn 

nhiều khó khăn: theo quy định thì "Hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng 

đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi 

suất ưu đãi đặc biệt" 

Đề nghị thay bằng "Hỗ trợ một lần không thu hồi công cụ hỗ trợ sản xuất; 

cây con giống ...". 

Do: "Hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát 

triển sản xuất thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt" 

không khả thi. 

6. Đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn nội dung "Phát huy vai trò của lực lượng 

cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN" của Tiểu dự án 1 thuộc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-1719-qd-ttg-2021-chuong-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dan-toc-thieu-so-491217.aspx
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Dự án 10 cấp huyện có được triển khai không? Vì tại Thông tư số 02/2022/TT-

UBDT chỉ quy định cấp tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung này. 

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

giải ngân vốn đầu tư công; triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG của UBND 

huyện Phong Thổ./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện; 

- UBND huyện: U; 

- VP: V, C1; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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