
           

BÁO CÁO 

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

ninh tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023 

 

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 Đông xuân: Diện tích lúa vụ Đông xuân năm 2022-2023 trên địa bàn 

huyện Phong Thổ kế hoạch 738ha, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các 

xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn nhân dân làm đất, xuống giống gieo mạ và thực 

hiện phòng chống rét cho mạ bằng biện pháp che phủ nilong. Đến nay Nhân dân 

đã gieo mạ đảm bảo diện tích cấy cho 397,6 ha, đất được 366,6ha, diện tích đã 

cấy 56,5ha. Chỉ đạo đôn đốc Nhân dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy đảm bảo thực 

hiện đúng khung lịch thời vụ1.  

- Lạc Đông xuân: Diện tích đã gieo trồng 3ha, lũy kế diện tích lạc đông 

xuân đã gieo trồng xong 16ha tập trung chủ yếu trên chân ruộng 01 vụ lúa trên 

địa bàn xã Khổng Lào, Hoang Thèn. 

- Cây trồng khác: Tiếp tục hướng dẫn, vận động nhân dân chăm sóc diện 

tích trồng cây ăn quả, cây chè trồng mới năm 2022 (theo dự án cải tạo vườn tạp, 

mô hình khuyến nông, theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND). Ngoài ra đôn đốc, 

hướng dẫn nhân dân trồng và chăm sóc một số cây rau, mầu khác. Chỉ đạo các 

cơ quan chuyên môn, UBND xã Nậm Xe, Bản Lang, Hoang Thèn, Khổng Lào 

triển khai kế hoạch trồng chè trồng mới năm 2023 (đã đo đất, quy chủ được hơn 

45ha tại xã Hoang Thèn và Khổng Lào). 

b. Công tác khuyến nông và bảo vệ thực vật 

                                           
1Thị trấn gieo mạ được 10/35ha; Mường So là đất được 80/117ha; Khổng Lào đã gieo mạ 

được 103/103ha, làm đất được70ha, cấy được 40ha;  Hoang Thèn gieo mạ được 55/62ha, làm 

đất được 56ha, cấy được 10ha; Nậm Xe đã gieo mạ được 148/148ha, làm đất được 74ha; Ma 

Li Pho đã gieo mạ được 11/6,0ha, làm đất được 11ha cấy được 06ha; Bản Lang đã gieo mạ 

được 38/246ha, làm đất được 50ha; Mù Sang đã gieo mạ được 1,6/1ha, làm đất được 1,6ha, 

cấy được 0,5ha; Vàng Ma Chải đã gieo mạ và làm đất được 3/0ha; Sì Lở Lầu đã gieo mạ được 

28/20ha, làm đất được 21ha. (Diện tích gieo mạ quy ra diện tích cấy) 
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- Công tác khuyến nông: Chỉ đạo Phòng NN&PTNT, Trung tâm dịch vụ 

Nông nghiệp và UBND xã Sì Lở Lầu, Vàng Ma Chải triển khai gieo cấy mô 

hình thâm canh lúa chất lượng VRN20, TBR225 với quy mô 31,6ha. Ban hành 

khung lịch thời vụ gieo trồng một số cây trồng chính trong vụ Xuân hè năm 

2023. Triển khai nghiệm thu các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 

07/2021/NQ-HĐND trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2022, chi trả chính sách 

hỗ trợ cho các đối tượng tham gia.  

- Công tác bảo vệ thực vật: Tiếp tục theo dõi diễn biễn tình hình sâu bệnh 

hại trên cây trồng phát sinh gây hại trên các loại cây trồng trong đó tập trung 

trên cây lúa, cây lạc, cây chuối, cây chè và một số cây trồng khác…Tiếp tục 

tuyên truyền vận động Nhân đân thường xuyên kiểm tra theo dõi cây trồng, thực 

hiện tốt công tác điều tra, dự báo sự phát sinh gây hại của sâu bệnh và hướng 

dẫn Nhân dân phòng trừ kịp thời. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền 

và vận động Nhân dân không mua bán, sử dụng các loại thuốc BVTV không rõ 

nguồn gốc và tác hại của việc sử dụng thuốc BVTV không rõ nguồn gốc. 

c. Chăn nuôi 

- Tiếp tục 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 đói, rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; triển khai các biện pháp chống 

dịch bệnh dại động vật trên đàn chó.  

- Tổ chức triển khai cho các xã, thị trấn tổ chức đăng ký hóa chất thực hiện 

“Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” năm 2023. 

- Tăng cường kiểm soát việc lưu thông vận chuyển động vật, sản phẩm 

động vật nhập vào địa bàn huyện; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển 

không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, động vật 

mắc bệnh, nghi nhiễm bệnh theo đúng quy định phòng chống dịch hiện hành; 

kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển động vật, sản 

phẩm của động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú 

y và an toàn thực phẩm. 

d. Lâm nghiệp 

- Tiếp tục thực hiện việc quản lý, theo dõi phát triển lâm nghiệp và các hoạt 

động khác liên quan đến rừng trên địa bàn huyện; phối hợp triển khai công tác rà 

soát diện tích rừng chuyển trạng thái để cập nhật diễn biến rừng năm 20222; chỉ 

đạo nhân dân chăm sóc diện tích rừng trồng mới năm 2021 và 2022. 

                                           
2 Tổng diện tích có rừng (bao gồm diện tích có rừng; cây trồng chưa thành rừng; diện tích 

cao su trong và ngoài QH): 46.242,26 ha; Tỷ lệ che phủ rừng bao gồm diện tích cây cao su: 

44,21%. 
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- 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, qua đó nâng cao nhận thức cho người dân. Trong tháng 

không phát sinh vụ cháy rừng hay vi phạm về Luật Lâm nghiệp nào xảy ra.  

e) Xây dựng NTM: Tiếp tục đôn đốc các xã triển khai, thực hiện các 

nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022. 

Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 

năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư 

Chương trình MTQG xây dựng NTM đến thời điểm báo cáo đạt 2.427 triệu 

đồng/24.047 triệu đồng, đạt tỷ lệ 10,9%, nguồn vốn sự nghiệp 0/1.570 triệu 

đồng (0%)3 

1.2. Sản xuất CN, TTCN, Giao thông, Xây dựng – Thương mại dịch vụ 

a) Sản xuất công nghiệp – tiểu thu công nghiệp: 

Giá trị sản suất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện tháng 

01/ 2023 là 32.329 triệu đồng tăng 28% so với tháng 01 cùng kỳ năm 2022. 

Trong đó: Công nghiệp ngoài quốc doanh: Ước thực hiện là 31.719 triệu đồng 

tăng 29% so so với tháng 01 cùng kỳ năm 2022. Công nghiệp quốc doanh địa 

phương: Ước thực hiện là 610 triệu đồng đạt 100% so với tháng 01 cùng kỳ năm 

2022. Giá trị một số sản phẩm chính như đá 9.000 m3; cát 3.000 m3; gạch 1.300 

nghìn viên; sản xuất điện 14.727 triệu kw.  

b) Về thương mại và dịch vụ: Chỉ đạo mở các đợt cao điểm đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước và trong dịp tết Nguyên 

đán Quý Mão. 

c) Giao thông, Xây dựng 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương thường xuyên 

kiểm tra các tuyến giao thông trên địa bàn đảm bảo giao thông đi lại của nhân 

dân trong dịp tết. Rà soát, kiểm tra đánh giá hiện trạng các tuyến đường giao 

thông nông thôn; xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao 

thông nông thôn trên địa bàn huyện năm 2023. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tuyến đường đang thi công đảm bảo 

tiến độ, chất lượng công trình theo quy định. 

- Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 

xây dựng, nhất là công trình phục vụ giao thông đi lại, chỉnh trang đô thị, … 

                                           
3 Nguồn vốn sự nghiệp không có khả năng giải ngân trong năm nguyên nhân do công tác quy hoạch chưa hoàn 

thành, một số nội dung về thực hiện chuỗi giá trị chưa có cơ chế triển khai thực hiện. 
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1.3. Tài chính: Chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện đúng quy định của 

luật ngân sách Nhà nước. 

- Tổng thu ngân sách địa phương ước đến 07/01/2023: 129.653 triệu đồng, 

trong đó: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.027 triệu đồng, Thu bổ sung từ 

ngân sách cấp trên: 126.626 triệu đồng. Tổng chi ngân sách 1.107 triệu đồng. 

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

- Tăng cường công tác QLNN về tài nguyên nước và khoáng sản; xây dựng 

kế hoạch kiểm tra liên ngành, xác minh thông tin phản ánh trong lĩnh vực 

khoáng sản, đất đai trên trên địa bàn huyện theo nội dung phản ánh. Cấp giấy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ 

gia đình, cá nhân tại các xã đảm bảo theo quy định.  

- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyên phối hợp thực hiện công 

tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình dự án4; 

Xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát thu hồi đất của các công trình, dự án năm 

2023. Xây dựng kế hoạch đấu giá đất năm 2023. 

2. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội 

2.1. Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

các đơn vị trường học tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II. bảo 

quản cơ sở vật chất, đăng ký nghỉ tết ngành giáo dục. Kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ năm học, tình hình dạy - học trước Tết Nguyên Đán. Xây dựng kế 

hoạch trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023. Phê duyệt chế độ chính sách cho 

học sinh theo quy định. 

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. Công tác tuyên truyền, 

kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết.    

                                           
4 - Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Khổng Lào, UBND xã Ma Li Pho, Ban quản lý dự án đang hoàn 

thiện các thủ tục trình phê duyệt phương án công trình: trường Tiểu học xã Khổng Lào; công trình: Trường 

mầm non xã Ma Li Pho huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

 Thực hiện kiểm đếm GPMB công trình: Hạ tầng thiết yếu khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (Hạng mục 

đường từ Km2+800 đến Km6+855 khu vực Pô Tô); 

- Tiếp tục rà soát trình bổ sung phương án công trình: Đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai 

Châu) - Bát Xát (tỉnh Lào Cai)(đoạn điều chỉnh); 

- Tiếp tục công khai phương án tổng hợp ý kiến và rà rà soát bổ sung hoàn thiện phương án nâng cấp đường 

tỉnh lộ 130. 

- Phối hợp kiểm tra, rà soát lại, xác minh nguồn gốc, hiện trạng đất đai của các hộ gia đình, cá nhân để 

GPMB công trình: Trạm biến áp 220KV huyện Phong Thổ; 

- Kết hợp với Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu, UBND các xã Ma Li Pho, Mù Sang, Vàng Ma Chải 

đơn vị tư vấn đo đạc lập bản đồ GPMB công trình: Nâng cấp đường tuần tra biên giới Cửa khẩu Ma Lù Thàng - 

Lùng Than - Vàng Ma Chải. 
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- Chỉ đạo triển khai kế hoạch về y tế và các chương trình MTQG về y tế. 

Triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng tại 17/17  xã, thị trấn vào ngày 4 -

5 hàng tháng, trong đó 100% xã được tiêm chủng thường xuyên. Tỷ lệ trẻ em < 

1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc xin đạt 40%. Chỉ đạo tiêm phòng vắc xin 

Covid-19 (mũi AstraZeneca) cho nhân dân. 

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

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổng kết hoạt động công tác phong trào 

“TDĐKXDĐSVH”, gia đình năm 2022; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 

về các lĩnh vực: Lễ hội, công tác phong trào TDĐKXDĐSVH, công tác gia đình, 

công tác du lịch, công tác công nghệ thông tin – truyền thông, công tác thể dục 

thể thao... Treo băng rôn khẩu hiệu với nội dung tuyên truyền chào mừng năm 

mới Quý Mão. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng các chương trình văn nghệ và 

trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023 (Lễ hội “Gầu Tào”, 

Đua Thuyền”; “Bắn pháo hoa”. Thường xuyên duy trì thời lượng 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 dân.  

2.4. Lao động – Thương binh và xã hội: 

Xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2023; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

04-NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng phấn đấu đưa huyện 

Phong Thổ thoát nghèo năm 2023. Phê duyệt quyết định hỗ trợ cho hộ nghèo dịp 

Tết Nguyên đán năm 2023 tổng số 1.227 hộ = 5.329 khẩu, với tổng số tiền 

1.065, 8 triệu đồng. Thực hiện chi trả tháng 1 và 2 cho 2.764 đối tượng Bảo trợ 

xã hội với tổng số tiền trên 2.826 triệu đồng. Tặng quà và thư chúc tết của Chủ 

tịch nước cho 03 cụ tròn 100 tuổi x 1.200.000/cụ, quà Chủ tịch tỉnh 63 cụ tròn 

90 tuổi x 650.000 đồng/cụ. Chi trợ cấp đầy đủ cho 58 đối tượng người có công 

và thân nhân người có công số tiền 225.525.000 đồng. 

Đề nghị Chủ tịch nước tặng quà cho 91 người có công và thân nhân người 

có công với cách mạng x 300.000đồng/suất, quà tỉnh 57 suất người x 2.000.000 

đồng/suất, quà huyện 42 suất x 1.000.000 đồng/xuất. Tiếp nhận quà từ thiện của 

các tổ chức, cá nhân tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có 

công. 

2.5. Dân tộc - tôn giáo 

- Triển khai các chính sách đối với đồng bào dân tộc và miền núi, nhất là 

đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn. Tăng cường chỉ đạo quản lý công tác tôn giáo và các hoạt động tôn giáo 

trên địa bàn. 
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- Tăng cường công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo. Chỉ đạo phòng 

chuyên môn phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện tiếp tục nắm 

chắc tình hình tại các điểm nhóm tôn giáo và năm bắt tình hình tín ngưỡng, tôn 

giáo trong việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid 19. 

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. Xây dựng các nội dung, Chỉ thị, kế hoạch quân sự 

quốc phòng địa phương năm 2023; chỉ đạo thực hiện nhận quân nhân hoàn thành 

nghĩa vụ trở về địa phương. Tổ chức họp, duyệt quân nhân nhập ngũ năm 2023 

theo đúng chỉ tiêu được giao. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có 

thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. 

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. An ninh biên giới cơ 

bản ổn định, thường xuyên nắm tình hình khu vực biên giới, nhất là việc phía 

Trung Quốc đang tiến hành xây dựng hàng rào biên giới; một số trường hợp vi 

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

luật. Tiếp tục triển khai kế hoạch cấp CCCD,  và định danh điện tử; hướng dẫn 

cá nhân, tổ chức sử dụng thẻ CCCD thay cho hộ khẩu. Tiếp tục tăng cường tuần 

tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. 

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 an 

ninh biên giới, xuất nhập cảnh. Thành lập đoàn công tác chúc tết huyện Kim 

Bình (Trung Quốc) đảm bảo nguyên tác đối ngoại của Nhà nước. 

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

4.1. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính: Rà soát quy 

hoạch cán bộ, rà soát nhu cầu tuyển dụng viên chức. Xây dựng kế hoạch đào tạo 

bồi dưỡng năm 2023. Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành 

tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và các nội dung chuyên đề. Tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác CCHC năm 2023. 

4.2. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư: Ban hành kế hoạch 

thanh tra năm 2023 theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã duy 

trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân. Tổng số đơn trong tháng 01/2023 gồm 06 đơn=06 

vụ việc (Cụ thể: Đơn kỳ trước chuyển sang là 06 đơn=06 vụ việc; đơn phát sinh tiếp 

nhận mới trong kỳ là 0 đơn). Kết quả giải quyết đơn: Giải quyết xong là 03 đơn = 03 

vụ việc; số đơn đang tiếp tục giải quyết là 03 đơn = 03 vụ việc tại 03 xã. 
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4.3. Tư pháp: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp, công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở và công tác 

Hội Luật gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 trên địa bàn 

huyện. Xây dựng chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2023. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền...Triển khai đánh giá và công 

nhận 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; kiện toàn Hội 

đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Phong Thổ theo quy định. 

- Công tác đăng ký hộ tịch được thực hiện đảm bảo các quy định của pháp 

luật. Công tác Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ văn bản, chứng thực 

các hợp đồng giao dịch, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia được thực hiện thường xuyên.  

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2023 

(1) Đôn đốc tiến độ sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023, đảm bảo khung lịch 

thời vụ đề ra. Chỉ đạo công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên 

địa bàn. Hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh, dự trữ thức 

ăn và chăm sóc cho đàn vật nuôi; chỉ đạo kiểm tra công tác kiểm dịch vận 

chuyển, kiểm soát giết mổ, đặc biệt trong dịp trong và sau tết nguyên đán Nhâm 

Dần. Tiếp tục đôn đốc các xã triển khai, thực hiện các kế hoạch xây dựng nông 

thôn mới năm 2023.  

Tăng cường quản lý chất lượng nông lâm, thủy sản, kiểm tra việc ký cam 

kết và thực hiện cam kết vệ sinh ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông lâm thủy sản theo quy định.  

Thực hiện tốt công tác QLBVR, nhất là những xã trọng điểm hay để xảy ra 

tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

về PCCCR. Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023. Tăng cường công tác 

PCCR mùa khô năm 2023. Thực hiện hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu phúc tra chi 

trả DVMTR năm 2022. Chỉ đạo hướng dẫn các xã, thị trấn chi trả dịch vụ môi 

trường rừng, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.  

 (2) Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, tổ chức kiểm tra chặt chẽ 

công tác xây dựng cấp phép, xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm; tăng 

cường kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm 

soát giá cả thị trường. 

(3) Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch vốn đầu tư ngay từ 

những tháng đầu năm, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đôn đốc các nhà thầu thi công 

đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Thực hiện rà soát 

chuyển nguồn các dự án được phép kéo dài sang 2023, hoàn thiện hồ sơ công 
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trình khởi công năm 2023. Đôn đốc đẩy nhanh việc thanh, quyết toán đối với 

các công trình đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng. 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, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm 

nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. 

(4) Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, triển khai các phương 

án chống thất thu, tăng thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm. Hướng dẫn 

các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trong công tác thu chi ngân sách đảm bảo 

theo quy định. Đôn đốc công tác quyết toán niên độ Ngân sách 2022. Thực hiện 

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

(5) Tăng cường phối hợp quản lý đất đai hành lang an toàn giao thông, dọc 

các Quốc lộ, tỉnh lộ, trung tâm các xã; Thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn, nhắc nhở các xã trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn thực hiện kịp thời công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, các 

phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình 

xây dựng trên địa bàn huyện; Tiến hành kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng 

sản, nhất là các hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn thị trấn, hoạt động xả 

thải ra môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xử lý nghiêm, triệt để các 

trường hợp vi phạm.  

(6) Chỉ đạo các đơn vị trường học cho học sinh đi học sau nghỉ tết. Kiểm 

tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các trường học. Xây dựng lịch học để 

đảm bảo tiến độ, chương trình dạy học. Huy động học sinh ra lớp đảm bảo sỹ số 

học sinh sau kỳ nghỉ tết. 

(7) Tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các nhóm 

đối tượng. Tiếp tục duy trì hoạt động khám, chữa bệnh; Tăng cường phòng, 

chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Quý 

Mão. 

(8) Chỉ đạo triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ lễ hội Xuân 2023 

tạo không khí vui tươi, lành mạnh và gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo 

công tác “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình. Hướng dẫn công tác đăng ký 

đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 2023. Triển khai chương trình đưa thông tin về cơ 

sở. 

(9) Thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi và 

cải thiện đời sống Nhân dân. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo 

vệ trẻ em. 

(10) Tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn; tuyên truyền vận động và quản lý công dân sẵn sàng nhập ngũ. Tổ 

chức Lễ giao nhận quân, Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.  
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 (11) Tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn nhất là các địa bàn trọng 

điểm về ANTT. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Duy trì 

mối quan hệ hợp tác hữu nghị với huyện Kim Bình – Vân Nam – Trung Quốc. 

(12) Xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo và mở các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về 

tôn giáo. Triển khai kế hoạch CCHC năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn. Duy trì tốt chế độ trực tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn 

thư thuộc thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn xã trọng điểm về 

công tác khiếu nại, tố cáo. Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Triển 

khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 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 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 

năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ ;                                      

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, C1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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