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BÁO CÁO 

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 
 

Thực hiện Văn bản số 3969/UBND-TH3 ngày 25/5/2021 của UBND 

tỉnhVĩnh Phúc về việc báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 

2021, UBND huyện Tam Dương báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành của 

UBND huyện 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

1. Kiểm điểm, đánh giá việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, 

HĐND huyện 

Thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh 

Vĩnh Phúc và Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng 

Chương trình công tác năm 2021, phê duyệt chương trình công tác chuyên ngành 

của các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; chỉ đạo UBND cấp xã, thị trấn, 

các ngành rà soát cơ chế, chính sách, tiến hành sơ kết các chương trình, đề án của 

huyện để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; chủ động xây dựng đề án tháo gỡ 

điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc cho phát triển sản xuất, kinh doanh, các nhành, 

lĩnh vực…; tập trung chỉ đạo cao độ, quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, chỉ đạo và tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ đạo thực hiện các nội dung cam kết 

với Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Công tác triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh 

luôn được chỉ đạo, triển khai đảm bảo, nhanh chóng, kịp thời và bám sát thực tế 

địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2021 (tính đến ngày 20/5/2021), UBND 

huyện đã ban hành: 1.170 Quyết định, 90 Kế hoạch, 178 Báo cáo, 109Thông báo, 

62 Tờ trình và 1.581 Công văn phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, 04 Chỉ thị.  

6 tháng đầu năm, UBND huyện chấp hành các cuộc giám sát của Thường 

trực HĐND tỉnhvề tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND 

tỉnh về hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giám sát 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chấp hành các cuộc thanh tra của 

Thanh tra, kiểm tra công vụcủa tỉnh... Đối với những vấn đề quan trọng trong 

chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, UBND huyện đều báo cáo xin chủ 

trương của UBND tỉnh, Huyện ủy và HĐND huyện theo quy định và quy chế 
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phối hợp; Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị xây dựng các nội dung 

chuyên đề, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến trước khi ban hành 

theo quy định. Trong thực hiện vai trò quản lý nhà nước, UBND huyện luôn 

bám sát những nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XXX, đồng thời chủ động, tích cực, chuẩn bị các nội dung, 

chuyên đề trình Huyện ủy, HĐND huyện theo quy định.  

2. Việc thực hiện quy chế Quy chế làm việc của UBND huyện 

Trong quá trình điều hành và chỉ đạo, UBND huyện đã bám sát Quy chế 

làm việc, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch UBND huyện luôn đảm bảo thường xuyên, liên tục bám sát lĩnh 

vực phân công, phát huy cao độ trách nhiệm, năng động, tăng cường việc kiểm 

tra, sâu sát cơ sở. Định kỳ hàng tuần, lãnh đạo UBND huyện tổ chức giao ban, 

kiểm điểm tiến độ chỉ đạo giải quyết các công việc, kịp thời cho ý kiến để giải 

quyết ngay những vướng mắc, bất cập. Hàng tháng, UBND huyện họp phiên 

thường kỳ theo đúng Quy chế làm việc. Sau mỗi cuộc họp đều có Thông báo kết 

luận hoặc các văn bản giao việc đến các phòng, ban, đơn vị liên quan để tham 

mưu hoặc tổ chức thực hiện. Do đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của tất 

cả các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chung của UBND huyện.Trước 

nhiều vấn đề mới phát sinh ngoài chương trình kế hoạch, UBND huyện luôn chủ 

động báo cáo theo thẩm quyền và sáng tạo trong chỉ đạo để đạt kết quả, hiệu quả, 

đảm bảo việc chỉ đạo, điều hành luôn thông suốt. 

Nghiêm túc thực hiện chế độ hội họp, chế độ thông tin báo cáo với UBND 

tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện. Tập thể UBND huyện đoàn kết, thống nhất trong 

công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm 

vụ được giao, tập trung cải tiến lề lối làm việc, phát huy tốt vai trò tham mưu của 

các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện. Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND huyện dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, sâu sát cơ sở; các Ủy viên 

UBND huyện phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

được phân công. 

Duy trì thực hiện tốt chế độ trao đổi thông tin qua phần mềm quản lý văn 

bản và hộp thư công vụ; kịp thời nhận văn bản chỉ đạo điều hành và các thông tin 

do UBND tỉnh gửi và chỉ đạo. Sáu tháng đầu năm, UBND huyện tiếp nhận và xử 

lý 5.245 văn bản đến; trong đó có 21 văn bản của Trung ương, 5.224 văn bản của 

địa phương. 

3. Quan hệ với sở, ban, ngành trong Tỉnh; Thường trực HĐND và Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

UBND huyện giữ mối quan hệ chặt chẽ với các sở, ban ngành của tỉnh, duy 

trì tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành, 

đồng thời tham gia tích cực và có trách nhiệm vào việc sửa đổi, bổ sung các cơ 

chế, chính sách của cấp trên. 

UBND huyện thường xuyên giữ được mối quan hệ chặt chẽ với Thường 

trực HĐND huyện, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho các kỳ họp theo luật 
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định. Thường trực HĐND huyện tham gia các cuộc họp định kỳ của Ủy ban nhân 

dân huyện có nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND huyện và công tác 

giám sát các Ban của HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, nhất là các 

chương trình, mục tiêu có tác động đến đời sống nhân dân trong huyện. Tại kỳ 

họp của HĐND huyện tháng 3/2021, UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND 

và UBND huyện và các cơ quan chức năng có liên quan chuẩn bị các nội dung 

phục vụ cho kỳ họp đạt kết quả theo Luật định. Trong quá trình hoạt động, UBND 

huyện phối hợp và giữ mối quan hệ chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức 

chính trị - xã hội, do vậy đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc vận động, tập 

hợp các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chính sách, pháp luật để phát triển 

kinh tế - xã hội. 

UBND huyện tiếp tục phối hợp với MTTQ và các đoàn thể nhân dân thực 

hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn 

minh”, phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, làm tốt công tác tuyên 

truyền giáo dục pháp luật, phong trào phòng, chống các tệ nạn xã hội; phối hợp với 

các ban của Đảng, các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở 

cơ sở, nhằm giải quyết đúng đắn đường lối, chính sách pháp luật trong các tầng lớp 

dân cư.  

Với sự nỗ lực và đoàn kết, tập thể UBND huyện đã phát huy được trí tuệ và 

tinh thần trách nhiệm của các thành viên, đạt được những kết quả trong hoạt động 

chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào địa bàn. Đồng 

thời tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành tạo nên sức mạnh tổng hợp trong 

quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 

2021. 

4. Về thực hiện các giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành phát triển 

kinh tế-xãhội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 

4.1. Lĩnh vực phát triển kinh tế 

* Công tác chỉ đạo điều hành trên lĩnh vực nông nghiệp: Trong 6 tháng đầu 

năm 2021, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo nhân dân ổn định sản xuất trong 

thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 đảm bảo sản xuất nông nghiệp theo khung 

lịch thời vụ, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, đàn vật nuôi; thực hiện tốt 

công tác quản lý nhà nước, trong đó chú trọng công tác quản lý về chất lượng vật 

tư nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp, tích cực ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 

kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường quản lý việc sử dụng các chất cấm trong chăn 

nuôi; đảm bảo phục vụ đủ nước tưới cho 100% diện tích theo kế hoạch. Sản xuất 

nông nghiệp cơ bản ổn định.Tổng diện tích đạt: 3.941,68 ha so cùng kỳ giảm 0,69 

% (3.968,68 ha), bằng 27,42 ha; Quy mô đàn bò, đàn lợn giảm nhẹ, đàn gia cầm 

tăng so với cùng kỳ năm trước. Đàn trâu: 1.650 con, so với cùng kỳ tăng 0,61 %; 

bằng 10 con; Bò: 13.450 con, so với cùng kỳ giảm 7,18 %, bằng 1.040 con; Đàn 

lợn: 92.000 con, so với cùng kỳ tăng 12,2 %, bằng 10.000 con; Tổng đàn gia cầm: 

3.8650.000 con, so với cùng kỳ tăng 1,44 %, bằng 55.000 con. Tổ chức triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân 

tỉnh về chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho 
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nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. 

 

* Công tác chỉ đạo điều hành trên lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, khoa học, công nghệ, thương mại, dịch vụ 

Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh; kịp thời thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và kinh 

doanh của doanh nghiệp.Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bình ổn giá cả thị trường, kiểm soát lưu 

thông hàng hóa, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phối hợp với các 

ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an 

toàn thực phẩm, đặc biệt là tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, 

găm hàng đối với các mặt hàng y tế trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Hoạt động 

thương mại dịch vụ trên địa bàn được duy trì ổn định, hàng hóa phục vụ cho nhu 

cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân. 

* Công tác chỉ đạo điều hành trên lĩnh vực quy hoạch và đầu tư phát triển  

Tăng cường công tác chỉ đạo quản lý quy hoạch, tuân thủ theo các đề án 

được duyệt. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; triển khai các thủ tục đầu tư 

các dự án khởi công mới được bố trí vốn kế hoạch năm 2021 trên các lĩnh vực: 

giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế... Tổng giá trị thực hiện các công trình dự án 

trên địa bàn: 

- Tổng số giải ngân vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện đến tháng 5/2021 đạt 

146,557triệu đồng/59.013 triệu đồng (chuyển nguồn kéo dài của phần vốn NS 

tỉnh). Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 đạt 50% so với vốn được kéo dài. 

 - Giải ngân ngân sách cấp huyệnđến 19/5/2021 tổng số vốn đã thanh toán 

cho các công trình, dự án ngân sách cấp huyện: 40.124/300.901 triệu đồng và 

bằng  13,3% so với dự toán giao.Ước thực hiện đến hết tháng 6 đạt 20%, so với số 

vốn phân bổ và Ước thực hiện cả năm 2021 đạt 89% so với vốn được giao. 

* Công tác chỉ đạo điều hành trên lĩnh vực tài chính, ngân sách 

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách, 

đặc biệt chú trọng thu thuế công thương nghiệp, thuế từ cấp quyền sử dụng đất, 

đấu giá đất, thu phí và lệ phí. Tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên, 

chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý, 

điều hành ngân sách, cắt giảm các khản mua sắm, sửa chữa, các nhiệm vụ chi 

chưa thực sự cần thiết để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Kịp thời cấp kinh 

phí cho các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác phòng, chống dịch Coviv-19. Tổng 

thu ngân sách 6 tháng đầu năm là 862.511 triệu đồng, bằng 116% dự toán tỉnh 

giao và bằng 96% dự toán HĐND huyện giao; chi ngân sách huyện 6 tháng đầu 

năm 487.658 triệu đồng, bằng 72% dự toán tỉnh giao và bằng 59% dự toán HĐND 

huyện giao. 

4.2. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 

Chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển quân đảm bảo an toàn, đủ chỉ tiêu, 
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chất lượng, (năm 2021 giao 229/229 tân binh trong đó: quân sự 195, Công an 

34). Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về nhiệm 

vụ quốc phòng- an ninh; chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và 

xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân. Tình hình an ninh 

chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Tân Sửu và trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Mở đợt cao điểm tấn 

công trấn áp tội phạm, đấu tranh phòng ngừa các vụ phạm pháp hình sự, tích cực 

phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh nông thôn. Tích cực phối hợp với 

các cơ quan chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tăng cường quản 

lý nhà nước về trật tự xã hội, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự 

an toàn giao thông 

4.3. Tăng cường các hoạt động khoa học - công nghệ, các lĩnh vực văn 

hoá - xã hội, chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng công tác chăm 

sóc sức khỏe, đảm bảo đời sống văn hoá, tinh thần nhân dân 

*UBND huyện chỉ đạo tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo các hoạt động 

khoa học- công nghệ theo hướng tập trung, lấy hiệu quả thực tế là tiêu chí đánh 

giá tuyển chọn. Một số mô hình có hiệu quả tiếp tục được nhân rộng trong xử lý 

rác thải, trong trồng trọt, chăn nuôi bước đầu đạt kết quả tốt;các lĩnh vực quản lý 

công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng... được đẩy mạnh. Tiếp tục triển khai 

xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 đối với các 

phòng, ban, cơ quan chuyên môn huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, qua 

đó góp phần minh bạch hóa các thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà 

nước. 

* Ngành Giáo dục & Đào tạo tiếp tục được huyện quan tâm đầu tư, UBND 

huyện đã tích cực chỉ đạo các cấp, các nghành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong đầu tư cơ sở vật chất trường học; xây dựng cơ chế xã hội hóa và huy động 

nguồn lực cho phát triển giáo dục; cơ sở vật chất trường học được đầu tư nâng 

cấp, nhất là việc mở rộng diện tích đất trường học, tạo điều kiện quan trọng cho 

các trường học đạt chuẩn quốc gia.  

Đến tháng 05/2021, toàn huyện có 42/42 trường công lập đạt chuẩn quốc 

gia (gồm 14/14 trường mầm non, 14/14 trường tiểu học, 02/02 trường TH&THCS 

và 12/12 trường THCS), đạt tỷ lệ 100%; trong đó có 06 trường đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 2 (MN Đồng Tĩnh, MN Hợp Hòa, MN Vân Hội, TH Kim Long, TH Hợp 

Hòa B, THCS Tam Dương), đạt tỷ lệ 14,3%. 

Có 06 trường đề nghị công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia gồm: 02 

trường mầm non (Hoàng Đan, Thanh Vân), 02 trường TH (Đồng Tĩnh A, Thanh 

Vân), 02 trường THCS (Hoàng Đan, Hướng Đạo). 

Quy mô trường, lớp, học sinh được giữ vững; Công tác triển khai phòng 

chống dịch Covid-19 trong ngành giáo dục được quan tâm, các trường MN, TH, 

THCS, TH&THCS thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong giáo viên, học sinh 
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và phụ huynh, phối hợp với ngành y tế tổ chức phun thuốc khử khuẩn trường lớp, 

chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế để đón học sinh đi học trở lại. Ngành giáo dục đã thực 

hiện tốt yêu cầu, hướng dẫn của các cấp cũng như của cơ quan chuyên môn. 

100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

* Công tác chỉ đạo điều hành trên lĩnh vực y tế, dân số, gia đình và trẻ em 

Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng 

thời duy trì công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở 

cả 02 tuyến huyện, xã. Tổ chức phân luồng khám bệnh và thiết lập khu điều trị 

cách ly khi có trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Đảm bảo khẩu trang, hóa chất, 

dung dịch sát khuẩn, phương tiện bảo hộ và các trang thiết bị cho hoạt động cách 

ly tập trung. Điều tra, giám sát, lập danh sách theo dõi các cá nhân có tiếp xúc gần 

hoặc từ vùng dịch trở về. Chỉ đạo khai báo y tế bắt buộc và khai báo y tế toàn dân 

để phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường chỉ đạo công tác y tế dự phòng; đẩy 

mạnh chăm sóc sức khoẻ sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; công 

tác vệ sinh, an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo. Tích cực tuyên truyền, vận 

động tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông về dân số và phát triển trên cả 

diện rộng và chiều sâu. Duy trì và nhân rộng mô hình hoạt động các câu lạc bộ 

dân số và phát triển ở cộng đồng. 

* Công tác chỉ đạo điều hành trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, 

truyền thông 

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá - thông tin được tăng 

cường. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tiếp 

tục được quan tâm đẩy mạnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa tiếp tục được chú trọng thực hiện và đạt kết quả tốt, được sự hưởng ứng 

mạnh mẽ của nhân dân. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm 

vụ chính trị của huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid- 19. Tăng thời lượng phát sóng truyền thanh, đẩy mạnh tuyên truyền công 

tác phòng chống dịch bệnh, kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương và đất nước 

và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Xây dựng và triển khai thực hiệncác nhiệm vụ công tác văn hóa, thông tin, 

thể thao đã đề ra. Tăng cường xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền trên 

Cổng thông tin điện tử của huyện, hệ thống truyền thanh huyện, cơ sở. 

* Công tác chỉ đạo điều hành trên lĩnh vực an sinh xã hội, giải quyết việc 

làm, giảm nghèo 

Tập trung chỉ đạo công tác tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 

Các chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, cận nghèo, chính sách 

về BHXH, BHYT... được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, 

tặng quà cho các đối tượng chính sách và hộ gia đình khó khăn. Quyết định hỗ trợ 



7 

 

 

 

cho các đối tượng chính sách có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các 

đối tượng khác theo quy định. Thực hiện tốt chính sách về thẻ BHYT đối với các 

đối tượng người có công theo quy định; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn UBND các 

xã, thị trấn rà soát báo tăng giảm thẻ BHYT cho các đối tượng người có công theo 

quy định 

4.4. Công tác cải cách hành chính 

* Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt. Tăng cường chỉ đạo 

việc thực hiện Nghị định 61/2018/NP-CP của Chính phủ về cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC; hoàn thiện đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức 

khai trương đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một 

cửa hiện đại góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử được quan 

tâm chỉ đạo. Đầu tư trang thiết bị triển khai phòng họp trực tuyến tại UBND 

huyện. Chỉ đạo tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành để 

gửi, nhận văn bản điện tử; lưu trữ văn bản đi, đến; quản lý, điều hành công việc 

trên môi trường mạng tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường sử dụng hòm thư công 

vụ để trao đổi văn bản trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Triển khai gửi văn 

bản điện tử có đầy đủ chữ ký số cá nhân và chữ ký số của cơ quan, không gửi văn 

bản giấy đối với các văn bản do UBND huyện phát hành đến các cơ quan, đơn vị 

trên Trục liên thông quốc gia. 

Chỉ đạo đổi mới phương thức làm việc, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm 

việc và chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều 

hành của chính quyền các cấp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả phối hợp 

của các thành viên UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong chỉ đạo 

triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các phòng, cơ quan chuyên 

môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn đã cơ bản thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả các nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND huyện; các nhiệm vụ được giao cơ 

bản được hoàn thành đúng hạn, đảm bảo chất lượng. 

* Công tác CCHC năm 2021 của huyện được triển khai toàn diện trên các 

lĩnh vực: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành 

chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công. Kế 

hoạch được cụ thể hóa 40 nhiệm vụ chính, được phân công cụ thể cho các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện.Đến nay, trên 50% nhiệm vụ của Kế hoạch đã và 

đang được triển khai thực hiện.Duy trì có hiệu quả và thực hiện chuyển đổi hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 theo 

quy định. 

4.5. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên- môi trường được quan 

tâm, chú trọng 

Công tác QLNN về tài nguyên, khoáng sản tiếp tục được tăng cường. Tình 

trạng vi phạm về sử dụng đất đai trên địa bàn từng bước được ngăn chặn. Tập 

trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục có phương án giải quyết đối với các 

tồn tại về giao đất giãn dân, đất dịch vụ trên địa bàn huyện. Hoạt động khai thác 

tài nguyên, khoáng sản đã được quản lý chặt chẽ, dần đi vào nề nếp, đã kịp thời 
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phát hiện và xử lý các trường hợp khai thác, hạ cốt đất trái phép.  

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường tiếp tục được quan tâm, 

chỉ đạo. UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền vận 

động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tăng cường các hoạt động 

thu gom, xử lý rác thải. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị 

trấn thu gom, xử lý các bãi rác thải tự phát không đúng quy định. Tập trung thu 

gom, vận chuyển rác thải, quản lý lưới chắn rác; lựa chọn, bố trí địa điểm chôn 

lấp. 

4.6.Tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo 

06 tháng đầu năm 2021, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 

huyện Tam Dương giảm so với cùng kỳ năm trước, không có khiếu kiện đông 

người, không có khiếu kiện phát sinh thành “điểm nóng”. Tuy nhiên, vẫn còn 

cótrường hợp công dân cố tình đến trụ sở tiếp công dân của huyện tại các buổi 

tiếp công dân định kỳ củađồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện để 

khiếu kiện, phản ánh, đề nghị không có căn cứ, hoặc các nội dung đã được các 

cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.Tiếp định kỳ theo quy định của Luật Tiếp 

công dân là 51 lượtngười, giảm 35 lượt người so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp 

nhận và xử lý 72 lượt đơn, trong đó: (KN 03 đơn; khiếu nại, 10 tố cáo, 59 kiến 

nghị, phản ánh. 100% các vụ việc được tiếp thu, nghiên cứu, phân loại và giao 

phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấnxem xét, giải quyết đối với các vụ 

việc theo thẩm quyền. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện đã bám 

sát các mục tiêu đề ra; chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, thành công và có hiệu quả 

các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 và triển khai,thực hiện các giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế và 

đảm bảo an sinh xã hội. Công nghiệp được duy trì và phát triển. Sản xuất nông 

nghiệp ổn định, vụ chiêm xuân được mùa, đạt năng suất cao. Giáo dục - đào tạo 

có bước phát triển. Các hoạt động văn hoá - thông tin, thể thao, phát thanh phong 

phú và đa dạng. Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được cải thiện, công tác 

phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo. Các chính sách về an sinh xã hội 

tiếp tục được duy trì và đảm bảo. Công tác thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo được thực hiện tốt.Công tác tư pháp được triển khai toàn diện. Công tác quốc 

phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.  

Công tác quản lý đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực, kế hoạch đầu 

tư công bảo đảm ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình quan trọng của 

huyện; dành đủ nguồn theo quy định của tỉnh, của huyện cho các công trình giáo 

dục…. 

2. Hạn chế 
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Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND 

huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: 

Công tác phối hợp giải quyết một số công việc hiệu quả chưa cao.Công tác 

giải bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã 

hội của huyện còn chậm và kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, giải 

ngân các dự án đầu tư xây dựng của huyện và của tỉnh. Công tác triển khai thực 

hiện, quản lý các dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2020 còn chậm, giá trị giải 

ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021 đạt thấp.Các dự án chậm quyết toán 

chưa được khắc phục triệt để, chủ yếu là các công trình cấp xã làm chủ đầu 

tư.Công tác tham mưu, đề xuất của một số phòng, ban, UBND các xã, thị trấn có 

lúc chưa kịp thời. 

3. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: 

Kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ, nhu cầu đầu tư công lớn trong 

khi nguồn lực còn hạn chế, chủ yếu vẫn là sự hỗ trợ từ ngân sách cấp trên. 

Quy mô sản xuất ngành nông nghiệp còn chưa hiệu quả, tính cạnh tranh của 

sản phẩm chưa cao. Chưa có mô hình sản xuất, chăn nuôi, chế biến theo mô hình 

khép kín đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để xuất khẩu. 

Luật đầu tư công trong quá trình triển khai còn có khó khăn do những yêu 

cầu khắt khe phải bảo đảm trong triển khai thực hiện;... 

- Nguyên nhân chủ quan: 

Hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước của một số cơ quan, 

đơn vị, chính quyền địa phương còn hạn chế, mặc dù được UBND huyện quyết 

liệt chỉ đạo song công tác triển khai, thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị có lúc 

còn chậm, chưa quyết liệt, thiếu chủ động, linh hoạt.  

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 

THÁNG CUỐI NĂM 2021 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, 

UBND huyện tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp  

trọng tâm như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện cao điểm, thần tốc, quyết liệt công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. Tổ chức thành công diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm 

cứu nạn huyện Tam Dương năm 2021 và tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc 

gia, tổ chức tuyển sinh lớp 6, lớp 10 trên địa bàn. 

2. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, lựa 

chọn khâu đột phá trong từng thời gian, nhằm đạt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đề ra, tập trung huy động tối đa các nguồn 

lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. Tiếp tục 

thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị, 
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chuyên môn khác để phát triển KT-XH, đặc biệt lưu ý là các nhiệm vụ chính trị 

trọng tâm trong năm 2021, các nội dung cam kết với tỉnh, huyện…. 

3. Triển khai đồng bộ Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội và dựtoán ngân sách nhà nước năm 2021. Trong đó, tập trung vào 

các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi 

trường; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, tiếp tục triển 

khai các chương trình, dự án trọng điểm; tập trung đầu tư phát triển công nghiệp; 

thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và 

đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 

năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện tốt công tác phòng chống tham 

nhũng, lãng phí; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giữ 

vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.  

4. Tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, bám sát tình hình thực tiễn bằng 

những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. Thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc, nhắc nhở và xử lý nghiêm đối với việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ được 

giao. 

5. Các Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan thuộc 

UBND huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải nâng cao hơn nữa 

tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia vào các công việc chung của UBND 

huyện; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành 

đối với ngành, lĩnh vực quản lý; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện chức trách 

nhiệm vụ của cá nhân, tập thể; chịu trách nhiệm chính và toàn diện trước UBND 

huyện về những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, ngành, địa bàn phụ trách. Xem đây là 

tiêu chí quan trọng nhất để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

6. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp; quan tâm củng cố niềm tin 

của nhân dân vào đội ngũ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực 

thi nhiệm vụ được giao. Lắng nghe nhân dân, đề cao trách nhiệm giải trình trước 

nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân, tạo sự 

đồng thuận xã hội cao trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước.  

7. Quan tâm kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, 

chính sách và nhiệm vụ được giao, đặc biệt, là đối với một số lĩnh vực được xã 

hội quan tâm như: Công tác quản lý đất đai; công tác vệ sinh môi trường; chăm 

sóc sức khỏe nhân dân, thu hồi đất cho các công trình, dự án; giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; phòng chống dịch bệnh. Nâng cao trách nhiệm của người thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ, đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác quản lý 

Nhà nước. 

8. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, định 

hướng dư luận. Cơ quan nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin chính thức 

đầy đủ, kịp thời; công khai minh bạch về các giải pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý 

của nhà nước để nhân dân hiểu; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, nhất là các 

đối tượng chính sách được tiếp cận thông tin, tham gia đối thoại, tạo sự đồng 
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thuận cao đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Các 

cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình thông tin, 

tuyên truyền sai sự thật, có ý xuyên tạc, trái mục tiêu, định hướng, gây ảnh hưởng 

đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân và lợi ích của nhân dân. 

9. Tăng cường phối hợp và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa 

UBND huyện với HĐND huyện, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, nhằm phát huy 

cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để 

cùng chung sức, chung lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của 

huyện trong năm 2021. 

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, UBND huyện trân 

trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c) ; 

- Sở KH&ĐT (b/c) ; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND (b/c); 

- Ban Thường vụ Huyện ủy (20 bản); 

- Thành viên UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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