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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7,
nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 NĂM 2022
1. Lĩnh vực kinh tế
1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới và
phòng chống thiên tai
a) Nông nghiệp:
- Trồng trọt: Tính đến ngày 15/7/2022, toàn huyện đã cày, bừa được 1.340
ha lúa mùa, trong đó cấy được 265 ha, đạt 18,4% KH giao (tập trung ở các xã:
Mường Sại, Nặm Ét, Chiềng Bằng, Chiềng Khay, Mường Giôn,Chiềng Khoang,
Mường Giàng và Cà Nàng). Tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc, làm cỏ, bón phân
305 ha lúa nương; 2.000 ha ngô; 4.000 ha sắn; chỉ đạo phát dọn làm đất chuẩn bị
gieo trồng đậu, lạc, rau các loại vụ hè thu; chỉ đạo tiếp tục chăm sóc 2.912 ha cây
lâu năm, trong đó: cây ăn quả 1.931 ha (trồng mới 81 ha), 736 ha cây cao su và 225
ha cây cà phê, chè 20 ha.
- Chăn nuôi: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tuyên truyền,
hướng dẫn người dân thực hiện chăn nuôi theo hướng tập trung, trang trại, gia
trại, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh gắn với
bảo vệ môi trường. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được tăng
cường triển khai thực hiện, tình hình phát triển đàn gia súc, gia cầm tương đối
ổn định, trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh có quy mô lớn trên đàn gia
súc, gia cầm. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia
cầm, sản phẩm động vật ra vào huyện đã được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo ngăn
chặn giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa thực phẩm không rõ
nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh ATTP lưu thông trên địa bàn. Trong tháng
kiểm soát giết mổ được 50 con trâu, bò; 590 con lợn.
b) Lâm nghiệp
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã và các chủ rừng tăng cường công
tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, trong tháng trên địa bàn huyện
không xảy ra cháy rừng. Tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, trong tháng trên địa bàn huyện không xảy ra vi
phạm pháp luật về lâm nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc 130 ha rừng
trồng thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng, dự án rừng trồng phục hồi rừng phòng
hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã. Tổ chức tiếp nhận, bàn giao 10.000 cây
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xanh trồng phân tán thuộc dự án Phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2022 tại xã
Mường Giôn, Chiềng Khay.
c) Thủy sản: Tiếp tục duy trì diện tích nuôi thủy sản, số lồng nuôi thủy
sản trên địa bàn theo kế hoạch. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
hướng dẫn các hợp tác xã, hộ nuôi thủy sản về kỹ thuật nuôi, chăm sóc, phòng
chống dịch bệnh cho vật nuôi thủy sản; tăng cường công tác phòng chống thiên
tai đối với hoạt động nuôi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La. Tiếp tục tổ
chức kiểm tra các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản trên địa bàn. Sản lượng
thủy sản1 trong tháng ước đạt 164 tấn, trong đó: Sản lượng nuôi thủy sản ước
đạt 115 tấn, sản lượng khai thác ước đạt 49 tấn.
d) Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện
Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; Quyết định số 2423/QĐUBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Đề án xây dựng huyện
Quỳnh Nhai đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Thành lập Tổ công tác
tác rà soát tiêu chí nông thôn mới; xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây
dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; hướng dẫn
UBND các xã rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí xã nông
thôn mới (đã thực hiện hướng dẫn 02 xã Mường Sại, Chiềng Khay), xã nông thôn
mới nâng cao. Rà soát nhu cầu kinh phí xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn
nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, đề xuất nhu cầu kinh phí đề nghị tỉnh bổ
sung hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 để hoàn thiện tiêu chí xã nông
thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới. Chỉ đạo UBND
các xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia chung
tay xây dựng nông thôn mới, giữ vững và duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn nông
thôn mới. Tiếp tục thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn
với xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, phát triển liên kết sản xuất gắn
với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Triển khai lập Đồ
án quy hoạch chung nông thôn và quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 điểm dân cư
nông thôn 02 xã Chiềng Ơn, Chiềng Bằng.
d) Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Tiếp tục chỉ đạo
các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tăng cường triển khai các giải pháp phòng
ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện. Trong tháng
tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn huyện tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa
lớn, gió lốc, sạt lở đất, đá gây thiệt hại tài sản của nhân dân, làm sạt lở một số
tuyến đường giao thông ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân, tổng thiệt
hại do thiên tai gây ra ước tính khoảng 1.022 triệu đồng. UBND huyện kịp thời
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với UBND các xã kiểm tra, thống kê tình
hình thiệt hại do thiên tai gây ra; chủ động thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ
để khắc phục hậu quả sau thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống người dân
vùng thiên tai.
1.2. Công nghiệp - Thương mại và các ngành dịch vụ
1

Số liệu Chi cục Thống kê khu vực Thuận Châu Quỳnh Nhai

3

- Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống
dịch Covid-19 gắn với khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật
tự an toàn xã hội. Tăng cường nắm tình hình sản xuất của doanh nghiệp, hợp tác
xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, tăng
cường đối thoại và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, qua đó, hoạt động sản xuất
công nghiệp trên địa bàn vẫn được duy trì và phát triển ở mức khá2.
- Hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng ổn định, hàng hóa phong
phú, đa dạng cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân; giá xăng, dầu tăng theo giá
xăng dầu thế giới tăng cao kéo theo sự tăng giá các mặt hàng lương thực, thực
phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan,
đơn vị tăng cường công tác kiểm soát, theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả
thị trường trên địa bàn, nhất là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu
cầu của người dân, xử lý kịp thời hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá trái pháp
luật, lợi dụng giá xăng dầu tăng cao để tăng giá hàng hóa, dịch vụ.
- Hoạt động vận tải ổn định, phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển
hàng hóa của người dân và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, tổng
doanh thu vận tải hàng hóa và hành khách trong tháng 7/2022 đạt 15.775 triệu
đồng. Hoạt động du lịch đang dần phục hồi trở lại, bảo đảm thích ứng linh hoạt,
an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19, số lượng khách du lịch trong tháng
7/2022 đạt 6.158 lượt khách, trong đó có 922 lượt khách lưu trú, doanh thu ước
đạt 3.079 triệu đồng. Dịch vụ bưu chính, viễn thông ổn định, bảo đảm kết nối
thông tin liên lạc trên địa bàn, kết quả doanh thu hoạt động bưu chính bưu chính
tháng 7/2022 ước đạt 650 triệu đồng.
1.3. Xây dựng, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ
Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tăng cường công tác
quản lý nhà nước về xây dựng, đảm bảo trật tự xây dựng và chất lượng công
trình xây dựng. Kiểm tra, xử lý vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đảm
bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Rà soát, xử lý các phương tiện xe
ô tô hết niên hạn sử dụng, quá thời hạn đăng ký, đăng kiểm tham gia giao thông.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa về ghi nhãn hàng hóa; chất lượng an
toàn đồ chơi trẻ em. Quản lý, tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường,
chăm sóc cây xanh, duy tu, quản lý hệ thống điện chiếu sáng đô thị khu trung
tâm huyện.
Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên
nước và bảo vệ môi trường trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
Trong tháng, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các chỉ
tiêu địa chính theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thế
chấp, xóa thế chấp, chuyển nhượng, chỉnh lý biến động đất đai (trong tháng giải
quyết 63 hồ sơ); tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường,
2
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giải phóng mặt bằng các dự án, các nội dung kiến nghị, phản ánh của người dân
về đất đai; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất
trên địa bàn huyện. Lập hồ sơ trình tỉnh phê duyệt lập Quy hoạch sử dụng đất
thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng năm 2022 huyện Quỳnh Nhai. Tiếp tục lập
hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2022 theo kế hoạch.
1.4. Thu, chi ngân sách
Thu ngân sách tháng 7/2022 trên địa bàn huyện là 43.423 triệu đồng, lũy
kế đạt 296.019 triệu, bằng 73,04% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do UBND tỉnh
giao, bằng 71,97% chỉ tiêu kế hoạch do HĐND huyện giao, bằng 102,1% so với
thực hiện cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Thu trên địa bàn là 1.819 triệu đồng, lũy
kế đạt 21.528 triệu đồng, bằng 76,9% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do UBND
tỉnh giao, bằng 63,32% chỉ tiêu kế hoạch do HĐND huyện giao, bằng 92,1% so
với thực hiện cùng kỳ năm 2021.
Chi ngân sách tháng 7/2022 trên địa bàn huyện là 25.748 triệu đồng, lũy
kế đạt 195.575 triệu đồng (trong đó chi bổ sung cho ngân sách cấp xã đạt
32.024 triệu đồng), bằng 48,1% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do UBND tỉnh giao,
bằng 47,41% chỉ tiêu hoạch do HĐND huyện giao, bằng 110,8% so với thực
hiện cùng kỳ năm 2021.
1.5. Đầu tư phát triển
1.5.1 Tổng số dự án triển khai thực hiện là 25 dự án, trong đó: Dự án
chuyển tiếp sang năm 2022 là 18 dự án; dự án khởi công mới trong năm 2022 là
07 dự án.
1.5.2. Công tác giải ngân thanh toán
a) Kế hoạch vốn năm 2021 được phép kéo dài chuyển sang năm 2022 là
838 triệu đồng (nguồn vốn ngân sách trung ương); đã giải ngân là 836,912 đồng,
bằng 99,87% tổng số vốn được phép kéo dài sang năm 2022.
b) Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 68.722 triệu đồng; đã giải ngân
43.532,921 triệu đồng, đạt 63,35% tổng kế hoạch vốn, cụ thể:
- Nguồn vốn ngân sách huyện: Tổng nguồn vốn ngân sách huyện là 24.022
triệu đồng; đã giải ngân thanh toán là 18.321,126 triệu đồng, đạt 76,27% kế
hoạch; chưa giải ngân là 5.700,874 triệu đồng, trong đó:
+ Nguồn bổ sung cân đối ngân sách huyện là 12.240 triệu đồng; đã giải
ngân thanh toán là 11.078,161 triệu đồng, đạt 90,5% kế hoạch; chưa giải ngân là
1.161,839 triệu đồng.
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất là 11.782 triệu đồng (tỉnh giao 9.000 triệu
đồng; huyện thu và phân bổ 11.782 triệu đồng) đã giải ngân thanh toán là
7.242,965 triệu đồng, đạt 61,5% kế hoạch; chưa giải ngân là 4.539,035 triệu đồng.
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: Tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh là 40.500 triệu
đồng; đã giải ngân thanh toán 25.211,795 triệu đồng, đạt 62,25% kế hoạch; chưa
giải ngân là 15.288,205 triệu đồng, trong đó:
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+ Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh là 33.740 triệu đồng; đã giải ngân
thanh toán là 21.507.054 triệu đồng, đạt 63,74% kế hoạch; chưa giải ngân là
12.232,946 triệu đồng.
+ Nguồn xổ số kiến thiết là 4.000 triệu đồng; đã giải ngân thanh toán là
944,741 triệu đồng, đạt 23,6% kế hoạch; chưa giải ngân là 3.055,259 triệu đồng.
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh là 2.760 triệu đồng; đã giải
ngân thanh toán là 2.760 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch
- Vốn ngân sách trung ương: Dự án Phát triển Lâm nghiệp bền vững trên
địa bàn huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2022 – 2025 là 4.200 triệu đồng; đã giải
ngân thanh toán là 0 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch.
2. Lĩnh vực xã hội
2.1. Lao động việc làm và thực hiện chính sách xã hội
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã theo dõi tình hình sử dụng lao
động, ổn định việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã; thực hiện các chính
sách, giải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động; phối hợp với các doanh
nghiệp tổ chức tuyên truyền, tuyển chọn lao động trên địa bàn huyện đi lao động
trong và ngoài nước. Tổ chức triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày
12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động
làm việc theo hợp đồng lao động.
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy
định các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người
nghèo; chính sách ưu đãi tín dụng đối với hộ nghèo, người nghèo, chính sách hỗ
trợ về y tế;… bảo đảm công khai, minh bạch3. Thực hiện kịp thời các chính sách
dân tộc trên địa bàn, thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống của đồng
bào dân tộc thiểu số để kịp thời giải quyết những khó khăn, kiến nghị của đồng
bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc theo các Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triể khai thực hiện có hiệu quả Chương
trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: 2021 - 2025.
2.2. Giáo dục - đào tạo: Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông
năm 2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Cử cán bộ quản lý, giáo
viên tham gia tập huấn cách sử dụng sách giáo khoa đối với lớp 3, lớp 7. Tiếp tục
thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh đầu cấp đến trường. Tổ
chức ôn tập, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém trong thời gian
nghỉ hè. Rà soát, kiểm kê cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch tu sửa, bổ sung cơ sở
vật chất trường lớp đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho năm học 2022-2023.
2.3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân
3

Thanh toán tiền mai táng phí cho 06 người có công, kinh phí 89.400.000 đồng; Chi hỗ trợ mai táng phí
cho 10 hộ gia đình, kinh phí 72.000.000 đồng; hỗ trợ khẩn cấp cho 02 gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, kinh
phí 60.000.000 đồng; tổng hợp, lập danh sách 253 người có công tặng quà của Chủ tịch nước theo Quyết định
754/QĐ-CTN ngày 29/6/2022; 109 người có công tặng quà chủ tịch UBND tỉnh theo quyết định số1245/QĐUBND ngày 24/6/2022.
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Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban
Chỉ đạo Quốc gia và các hướng dẫn của Bộ Y tế, của tỉnh về chủ động phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 theo nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả Covid-19”. Tổng số ca mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh
Nhai tính đến ngày 15/7/2022 là 6.521 người, trong đó đã khỏi bệnh 6.521 người.
Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19: Đối tượng trên 18 tuổi: Mũi 1:
36.710/37.013 người đạt 99,2%; mũi 2: 36.038/37.013 người đạt 97,4%; mũi 3:
32.554/37.013 người đạt 87,9%; mũi 4: 4.362/8.763 người (đối tượng phải tiêm)
đạt 49,8%. Đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.596/7.620 người đạt
99,7%; mũi 2: 7.160/7.620 người đạt 93,9%; mũi 3: 2.979/7.620 người đạt
39,1%. Đối tượng từ 05 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 8.685/9.575 người đạt 90,7%;
mũi 2: 5.453/9.575 người đạt 56%.
Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân từ huyện đến cơ sở tiếp tục
được duy trì thực hiện tốt, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Trong tháng
toàn huyện đã có 4.584 lượt người được khám chữa bệnh, số bệnh nhân điều trị
nội trú là 693 bệnh nhân, số bệnh nhân điều trị ngoại trú là 3.471 bệnh nhân, số
bệnh nhân chuyển lên tuyến trên là 87 bệnh nhân.
Tiếp tục triển khai các chương trình y tế quốc gia như tiêm chủng mở
rộng, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, chăm
sóc sức khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình,… đặc biệt quan tâm đến
đối tượng người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Tăng cường công tác bảo đảm vệ
sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về
vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, trong tháng trên địa bàn huyện
xảy ra ngộ độc thực phẩm.
2.4. Văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã kịp thời tuyên truyền các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh trên
các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong tháng tập trung tuyên
truyền Tháng hàng động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Kỷ niệm 20
năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày
dân số thế giới (11/7); tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm
vụ chính trị - xã hội khác của huyện. Thực hiện căng treo 16 băng rôn; tuyên truyền
trên xe thông tin lưu động tại trung tâm huyện và các xã được 05 lượt.
Tổ chức các hoạt động văn hoá - thể thao: Tổ chức thành công Liên hoan
bản, xóm văn hóa tiêu biểu huyện Quỳnh Nhai lần thứ V, năm 2022 thu hút
11 đội của 11 xã với 188 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia, kết quả
trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích cho các đoàn
tham gia Liên hoan. Tổ chức luyện tập tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần
chúng tỉnh Sơn La lần thứ XX năm 2022, tại tỉnh Sơn La, với 35 diễn viên.
Thành lập Đoàn tham gia giải bơi thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh với 08 vận động
viên, đạt thành tích 05 huy chương (01 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 02
huy chương đồng); tham gia giải cầu lông thanh thiếu niên toàn tỉnh với 17 vận
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động viên, thành tích đạt được 07 huy chương (02 huy chương bạc, 05 huy
chương đồng).
3. Xây dựng tổ chức bộ máy, chính quyền, cải cách hành chính; công tác
tư pháp; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham những
3.1. Xây dựng tổ chức bộ máy, chính quyền, cải cách hành chính
Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, chính quyền được quan tâm chỉ đạo
thực hiện, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của huyện; rà soát, thực hiện Phương án đề
xuất sáp nhập bản, xóm huyện Quỳnh Nhai năm 2022. Tổ chức thực hiện các
chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã bảo đảm
kịp thời, đúng quy định. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công
tác Hội Cựu chiến binh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022; diễn tập Ứng phó bão lũ
và tìm kiếm cứu nạn xã Cà Nàng năm 2022; khen thưởng cho tập thể, cá nhân
thành tích tiêu biểu trong 01 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM
gắn với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.
Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công
khai, kịp thời các thủ tục hành chính phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của doanh
nghiệp, người dân. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm 24
TTHC. Trong tháng, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả huyện 562/562 hồ sơ, lũy kế 6.410/6.410 hồ sơ; dịch vụ công
trực tuyến độ 3, 4 phát sinh 05 hồ sơ.
3.2. Công tác tư pháp; thanh tra; tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng chống tham nhũng, lãng phí
Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây
dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm
pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật được quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối
tượng chính sách tiếp tục được quan tâm, công tác hộ tịch và chứng thực được
triển khai kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Trong tháng tiếp tục tổ
chức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền Luật Hộ tịch, Luật
Hôn nhân và gia đình.
Tổng số cuộc thanh tra năm 2022 là 07 cuộc (số cuộc thanh tra năm 2021
chuyển sang: 0 cuộc; số cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022: 07 cuộc). Số cuộc
triển khai trong tháng là 01 cuộc (tháng trước chuyển sang là: 0 cuộc; triển khai
trong kỳ báo cáo là: 01 cuộc); số cuộc kết thúc: 0 cuộc; số cuộc thanh tra đã ban
hành kết luận thanh tra: 0 cuộc.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện
tiếp tục được các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan
tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Trong tháng đã tiếp công dân 04 lượt = 05
người (tiếp định kỳ 02 kỳ = 01 người; tiếp thường xuyên 03 lượt = 04 người.
Tổng số đơn tiếp nhận trong tháng 08 đơn (tiếp nhận trong kỳ 03 đơn; kỳ trước
chuyển sang 05 đơn), trong đó: Đơn kiến nghị, phản ánh là 07 đơn (đang giải
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quyết 04 đơn); đơn khiếu nại là 01 đơn (đang xem xét giải quyết), đơn tố cáo tiếp
nhận 0 đơn.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã. Thực hiện
công khai minh bạch trong hoạt động mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ
bản, quản lý đất đai, quản lý tài chính ngân sách nhà nước; thực hiện chuyển đổi
vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn
nhằm phòng ngừa tham nhũng. Tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo
quy định.
4. Công tác tái định cư dự án thủy điện Sơn La
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU của Ban Thường vụ huyện
ủy về tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư dự án thủy điện Sơn La đối với 13 hộ dân thuộc bản Púa, xã Chiềng
Bằng; Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách bồi thường
hỗ trợ, công tác thanh, quyết toán vốn thực hiện Đề án đối với 13 hộ tái định cư
Dự án thủy điện Sơn La quay về nơi ở cũ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai theo
chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã có kiến nghị đề xuất gửi UBND tỉnh
Sơn La, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 757/BCUBND ngày 17/6/2022.
Tiếp tục chỉ đạo rà soát các khu, điểm tái định cư gặp khó khăn về sản
xuất và đời sống, có nguy cơ sạt lở cao do thiên tai phải di chuyển lần 2 để có
phương án xử lý giải quyết kịp thời. Tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị
phản ảnh của người dân liên quan đến công tác tái định cư, vướng mắc trong
giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư thủy
điện Sơn La.
5. Quốc phòng - An ninh
5.1 Công tác quân sự: Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chỉ
huy, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ Kỳ thi Tốt
nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo rà soát điều chỉnh bổ
sung kế hoạch chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, xử
trí tốt các tình huống có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng
phó thảm họa, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy rừng. Chỉ đạo, hướng dẫn xã Cà
Nàng tổ chức diễn tập Ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, kết quả đạt
loại giỏi. Lập danh sách 09 cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến
thức quốc phòng an ninh năm 2022.
5.2, Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không có vụ
việc phức tạp. Tăng cường quản lý địa bàn, tập trung giải quyết các vụ việc liên
quan đến an ninh, trật tự không để nảy sinh phức tạp thành điểm nóng, đơn thư
khiếu kiện vượt cấp. Công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội và tổ
chức điều tra, xác minh, giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa
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bàn tiếp tục được thực hiện tốt. Trong tháng 7/2022, xảy ra 11 vụ, việc, cơ quan
Công an đã xác minh, điều tra làm rõ 11/11 vụ, lập hồ sơ xử lý 11 đối tượng.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2022
1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định
của HĐND, UBND huyện về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2022. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” đó là vừa
tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phát triển kinh
tế - xã hội và vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 theo
nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19”. Trong
đó, tập trung cao cho thực hiện các giải pháp hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh
doanh sau dịch bệnh Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã,
người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; cải thiện môi trường kinh
doanh, tăng cường đối thoại và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chú trọng thực
hiện các giải pháp tiêu thụ sản phẩm nông sản, tiếp tục xây dựng và phát triển
các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế
của huyện; đẩy mạnh kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông
nghiệp, nông thôn, phát triển hạ tầng du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La;
tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục kịp thời hậu quả thiên
tai trên địa bàn.
2. Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu theo đúng khung thời
vụ; thực hiện cung ứng giống, phân bón đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân.
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, triển khai
tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm
2022. Chủ động thực hiện tốt các phương án, kế hoạch phòng, chống, giảm nhẹ
và khắc phục hậu quả thiên tai; tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh Đề án xây dựng
huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025 theo Bộ tiêu chí
nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã rà soát, tổng hợp trình
HĐND huyện phê duyệt phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện
3 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 để làm cơ sở tổ chức
triển khai thực hiện. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch
vốn đầu tư công năm 2022. Thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi
công mới năm 2022. Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá
trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng
mặt bằng, đấu thầu. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng
chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự
án đầu tư. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối
năm. Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương
án xử lý cụ thể, kịp thời rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm
2022, kiên quyết thu hồi điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không hiệu quả,
chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt.
4. Tổ chức điều hành dự toán ngân sách Nhà nước theo hướng tích cực,
chủ động, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật theo từng tháng, quý; tăng
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cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí ngân
sách Nhà nước. Tập trung cao cho công tác quản lý thu, chống thất thu, bảo đảm
thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà
nước. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng
ngân sách, sử dụng tài sản công; ưu tiên nguồn lực cho thực hiện các chính
sách an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới và
phòng chống dịch bệnh Covid-19.
5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tăng cường công tác
kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tập
trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu
tư theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác giải quyết, tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc về đất đai trên địa bàn; tổ chức lập hồ sơ đấu giá quyền sử
dụng đất đợt 1 năm 2022 theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước
về lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý, kiểm tra các
hoạt động sản xuất, chế biến nông sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn;
triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước năm 2022.
6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chính sách với người
có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách giảm nghèo;
các chương trình, chính sách về dân tộc, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi,... Phối hợp tuyển chọn lao động trên địa bàn đi làm
việc trong và ngoài nước; triển khai đào tạo nghề . Tổ chức các hoạt động kỷ
niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; triển khai thực hiện tháng hành động vì người
cao tuổi năm 2022.
7. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo
viên năm 2022. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo
viên mầm non, tiểu học và THCS. Tiếp tục cử cán bộ quản lý, giáo viên tham
gia các lớp tập huấn chuyên môn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Kiểm tra,
rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất
trường lớp đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2022 - 2023. Tổ
chức tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.
Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.
8. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân
dân; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng,
khuyến khích, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm toàn diện. Tiếp tục triển
khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn
huyện. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, hóa chất, vắc xin, trang
thiết bị, phương tiện, bảo hộ phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống
dịch bệnh. Củng cố, duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế gắn với Chương trình
xây dựng nông thôn mới.
9. Tiếp tục tập trung tuyên truyền về về chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thông tin, tuyên
truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền Ngày Thương binh Liệt
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sỹ (27/7); Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); Kỷ niệm 92 năm Ngày
truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2022); Kỷ niệm 72
năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai (01/8/1950-01/8/2022). Tổ
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các
ngày lễ lớn trong tháng theo kế hoạch. Tham gia Liên hoan bản, tổ dân phố văn
hóa tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ V, năm 2022.
10. Tiếp tục triển khai thực hiện rà soát, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công
chức xã, rà soát sáp nhập các bản; rà soát, ban hành Quyết định quy định chức
năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc
UBND huyện. Tập trung kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ,
công chức theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh cải thủ tục cách hành chính nâng cao
hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Thực hiện khen thưởng kịp thời cho các tổ chức cá
nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Tiếp tục triển
khai thực hiện lập Đề án thành lập thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai.
11. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh
tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án
số 02-ĐA/HU của Ban Thường vụ huyện ủy về tháo gỡ vướng mắc trong việc
thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La
đối với 13 hộ dân thuộc bản Púa, xã Chiềng Bằng. Tập trung giải quyết kiến
nghị, phản ảnh của người dân về thực hiện chính sách tái định cư; khó khăn
vướng mắc trong giai đất ở, đất sản xuất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất tại các khu điểm tái định cư.
12. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng
cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt an toàn giao
thông đường thuỷ nội địa; đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu
dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia; thực
hiện nghiêm công tác quản lý cư trú, cập nhật, bổ sung thông tin vào cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư. Chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban,
trực sẵn sàng chiến đấu, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; chỉ
đạo, hướng dẫn xã Chiềng Khay, Mường Giàng và Pá Ma Pha Khinh tổ chức
diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022 theo kế hoạch.
Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội quốc
phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022. Ủy ban nhân
dân huyện Quỳnh Nhai trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH (Hằng), 05b
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