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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021 và các quy định của
Cơ quan Nhà nước cấp trên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng - an ninh; UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, cụ thể như sau:
Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tổ chức thành công nhiệm vụ chính trị quan
trọng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021- 2026. Kinh tế xã hội của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức ổn định;
Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) đạt 3.956.603 triệu đồng, tăng
12,89 %; so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
đạt 1.071.863 triệu đồng, tăng 10,04%; ngành công nghiệp, xây dựng đạt 2.102.132
triệu đồng, tăng 16,02%; ngành thương mại - dịch vụ đạt 782.608 triệu đồng, tăng
8,86%. Các kế hoạch phát triển chuyên ngành đã được triển khai; Kế hoạch đầu tư
công 2021 đã được phân khai nguồn vốn cho các dự án có đủ thủ tục về đầu tư
XDCB ngay từ đầu năm; các dự án chuyển tiếp được thi công theo tiến độ được
duyệt; sản xuất nông nghiệp ổn định, năng xuất lúa đạt cao, chăn nuôi tăng trưởng
nhanh số lượng đàn gia cầm; dịch vụ bảo đảm tốt phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhất
là trong dịp tết Nguyên đán 2021; các lĩnh vực văn hoá, xã hội được duy trì và phát
triển; Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Tuy nhiên còn gặp một số khó khăn đó là: Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện với
những diễn biến khó lường, phức tạp trên phạm vi nhiều lãnh thổ, quốc gia đã làm
ảnh hưởng lớn đến các mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Ảnh hưởng không
nhỏ đến các ngành: công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ...Sản
xuất nông nghiệp gặp thời tiết diễn phức tạp. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công tỉ
lệ chưa đạt, công tác GPMB các dự án trên địa bàn còn chậm,... Kết quả cụ thể trên
từng lĩnh vực như sau:
I. Về phát triển kinh tế
1. Sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản
Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 gặp nhiều khó khăn do tác động
của diễn biến thời tiết phức tạp, ảnh hưởng của dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
nhất là những tác động từ đại dịch Covid-19 khiến sản xuất nông nghiệp gặp nhiều
khó khăn. Trước những khó khăn đó, ngành nông nghiệp đã có những giải pháp hiệu
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quả nên kết quả sản xuất đạt khá, năng suất vụ Đông Xuân 2021 tăng so với cùng kỳ
năm 2020, kết quả cụ thể như sau:
1.1 Trồng trọt
Tổng diện tích đạt: 3.941,68 ha so cùng kỳ giảm 0,69% (3.968,68ha), bằng
27,42ha. Trong đó:
Cây lúa: Diện tích đạt: 3.253,77ha, so cùng kỳ giảm 0,12%, bằng 3,89ha.
Năng suất ước đạt: 62,20 tạ/ha; Sản lượng ước đạt: 20.238,00 tấn.
Cây rau màu: 576,64 ha so cùng kỳ giảm 18,90%; trong đó: Cây ngô:
58,98ha, giảm 1,04% so với cùng kỳ; Khoai lang là 51,87ha, tăng 0,17% so với cùng
kỳ; Rau các loại 379,91ha, giảm 2,89% với cùng kỳ.
Huyện uỷ, UBND huyện đã kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo
sản xuất nông nghiệp, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh triển khai các
chương trình hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Nghị quyết 20/2020/NQHĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân tỉnh, kết quả phối hợp với Trung tâm
Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc triển khai hỗ trợ được 110.072kg giống lúa chất lượng
đạt 2.201,4ha gồm các giống : TBR225, Thiên Ưu 8, ADI28, DDT, DQ11.
1.2 Chăn nuôi
Chăn nuôi là ngành chiếm tỷ trọng cao trong sản xuất nông nghiệp của huyện,
do vậy ngành chăn nuôi được các cấp các ngành thường xuyên được quan tâm và chú
trọng, cơ cấu giống được chuyển đổi nhằm nâng cao năng suất, sản lượng thịt, chứng.
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.
Công tác thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm, chú
trọng. trong công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát tốt. Huyện đã triển khai
tiêm phòng từ ngày 12/5/2021.
Tiến độ tiêm vắc xin cho đàn gia súc gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi
trường đợt 1 năm 2021 được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn.
1.3. Lâm nghiệp
Tổng diện tích đất rừng trồng trên địa bàn huyện là: 1.084,51ha, chiếm
10,12% diện tích đất tự nhiên, độ che phủ 9,24%. Kết quả trồng cây phân tán đến
ngày 23/4/2021 trên địa bàn toàn huyện là 62.301 cây đạt 81,7% so với kế hoạch.
Công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý chặt chẽ việc khai thác, phòng chống cháy rừng
được các cấp, các ngành và các địa phương chỉ đạo triển khai tích cực. UBND huyện
đã tổ chức, triển khai thực hiện phát động trồng cây đầu xuân Canh Tý trên địa bàn.
1.4 Thủy sản
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện là: 287,28ha, đạt 97,28% so
với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản: 96,9 tấn, đạt 100,6% so với cùng kỳ. Trong đó:
Nuôi trồng thủy sản đạt 93 tấn, đạt 102,1 % so với cùng kỳ; Khai thác thủy sản 3,9
tấn, đạt 73,6% so với cùng kỳ .
2. Sản xuất công nghiệp xây dựng
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- Ngành Công nghiệp: Ngành công nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy
nhiên sáu tháng đầu năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.403.821 triệu đồng,
tăng 20,17 % so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn được duy trì và
phát triển chủ yếu là công nghiệp chế biến (Gạch, May mặc, Giầy…). Bên cạnh đó
các doanh nghiệp đã chủ động ngay từ đầu năm tăng cường nắm bắt thị trường, nâng
cao chất lượng, liên tục đổi mới mẫu mã sản phẩm, công nghệ, dây chuyên sản xuất
qua đó giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm (Công ty VITTO đã đầu
tư lò nung Sacmi Italy dài 500m, máy in System Durst Italy 12 màu hiện đại và máy
ép Sacmi Italy).
UBND huyện đang tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công
các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn (Chủ đầu
tư CCN Hoàng Lâu đang xin ý kiến UBND tỉnh về việc thành lập một pháp nhân
mới là công ty TNHH phát triển CCN Hoàng Lâu để thực hiện dự án đầu tư xây
dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp). UBND tỉnh đã đồng ý điều chỉnh, bổ
sung phương án phát triển CCN Hướng Đạo, CCN Duy Phiên, huyện Tam Dương
vào quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, hiện nay đang trình phê duyệt địa
điểm thực hiện.
- Ngành Xây dựng: Giá trị sản xuất ngành Xây dựng tốc độ tăng trưởng chậm,
6 tháng đầu năm 2021 đạt 698.311 triệu đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Nguyên
nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid-19.
3. Thương mại - Dịch vụ
Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ 6 tháng đầu năm 2021 đạt 782.608
triệu đồng, tăng 8,86% so cùng kỳ .
- Thương mại, giá cả: Giữ ổn định thị trường; đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa
thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân đặc biệt là trong thời gian thực
hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Triển khai các giải pháp bình ổn giá,
thúc đẩy sản xuất và chế biến nông sản. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường
nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh trái phép, chống
buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại. Xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm
hàng, gây khan hiếm ảo nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch
Covid-19 như khẩu trang, nước diệt khuẩn, vật tư y tế,…
UBND huyện phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường
công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương
mại những tháng đầu năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán 2021 trên địa bàn huyện Tam
Dương. Đã kiểm tra 29 vụ (tăng 08 vụ so cùng kỳ), số vi phạm hành chính = 08 vụ,
số vụ bị xử phạt vi phạm = 08 vụ với tổng số tiền xử phạt VPHC nộp ngân sách nhà
nước = 31.500.000đ.
Dịch vụ tín dụng ngân hàng: Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và Ngân hàng
Chính sách xã hội đã thực hiện tốt chính sách tiền tệ, lãi suất, chính sách tín
dụng…mặt bằng lãi suất ổn định, vốn huy động vào ngân hàng tăng, ước đạt
1.721.781 triệu đồng, tăng 245.682 triệu đồng so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng ước
đạt 1.558.521 triệu đồng, tăng 160.282 triệu đồng so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ quá hạn
của các chi nhánh ngân hàng được kiểm soát.

4
Các đơn vị kinh doanh dịch vụ điện, nước trên địa bàn huyện đảm bảo cung
cấp đầy đủ nguồn điện, nước ổn định phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu
sinh hoạt của nhân dân.
4. Công tác quản lý, sử dụng đất đai và môi trường
4.1 Công tác quản lý, sử dụng đất
- Về lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030: Công tác lập quy hoạch
sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 đã được UBND huyện chỉ đạo triển khai thực
hiện từ cuối năm 2020, hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức cập
nhật các công trình dự án thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030 và các quy hoạch
có liên quan vào quy hoạch sử dụng đất, dự kiến hoàn thành và trình UBND tỉnh phê
duyệt trong quý III năm 2021.
- Về kế hoạch sử dụng đất năm 2021: Ngày 22/12/2020 UBND huyện đã tổng
hợp, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định kế hoạch sử dụng dất năm 2021
tại Tờ trình số 314/TTr-UBND. Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường,
UBND huyện đã hoàn thiện và trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định Tờ
trình số 58/TTr-UBND ngày 13/5/2021. Ngày 17/5/2021 Sở Tài nguyên và Môi
trường đã trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương tại
Tờ trình số 158/TTr-STNMT.
- Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất: 6 tháng đầu năm 2021 UBND huyện
đã tổ chức đấu giá 16 thửa đất tại xã Kim Long và xã Hợp Thịnh (trong đó: xã Hợp
Thịnh đấu giá 11 thửa đất với tổng số tiền trúng đấu giá là 16,87 tỷ đồng tăng so với
giá khởi điểm 0,65 tỷ đồng và xã Kim Long 05 ô với tổng số tiền trúng đấu giá:
10,41tỷ đồng tăng so với giá khởi điểm 5,28 tỷ đồng).
* Công tác định giá đất: UBND huyện đã kiện toàn Hội đồng thẩm định giá
đất, Tổ xác định giá đất cụ thể huyện và phê duyệt giá đất cụ thể cho 04 công trình,
dự án với tổng diện tích đã phê duyệt giá là 65.636,9m2.
* Công tác QLNN về tài nguyên, khoáng sản: tiếp tục kiểm tra xử lý các
trường hợp khai thác đất trái phép và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công
tác quản lý khoáng sản, xử lý tình trạng khai thác đất trái phép.
* Về chi trả đất dịch vụ: Tổng diện tích đất dịch vụ trên địa bàn huyện phải
chi trả cho người dân là 110.533m2. Đến hết 31/12/2020 huyện Tam Dương đã hoàn
thành việc chi trả đất dịch vụ, hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục để giao đất, cấp
GCN QSDĐ cho các hộ gia đình cá nhân.
4.2. Bảo vệ môi trường
Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường tiếp tục được quan tâm,
chú trọng. UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền vận
động 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. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn
thực hiện xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước, ao hồ cần cải tạo, xây dựng.
5. Công tác bồi thường GPMB, thu hút đầu tư
5.1 Công tác bồi thường GPMB
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Huyện uỷ, UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban của huyện UBND
các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác GPMB. Năm 2021, UBND huyện giao
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếp tục thực hiện công tác GPMB 77 dự án,
công trình trên địa bàn với tổng diện tích khoảng trên 500 ha trong đó 07 dự án do
các sở, ngành, ban tỉnh làm chủ đầu tư, 35 dự án do huyện làm chủ đầu tư 06 khu,
cụm công nghiệp, đô thị, 29 dự án xã làm chủ đầu tư.
Ngày 29/01/2021 UBND huyện ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về công
tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Tam
Dương năm 2021. UBND huyện tổ chức đoàn công tác làm việc với từng xã, thị trấn có
diện tích lớn phải GPMB để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
UBND huyện xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 44/KHUBND ngày 03/03/2021 về công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết
định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn
huyện Tam Dương năm 2021.
Từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện quyết liệt chỉ đạo Ban Quản lý dự
án ĐTXD huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện công tác
GPMB. Tính đến ngày 19/5/2020, UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất
và phê duyệt phương án với diện tích gần 11 ha và kinh phí bồi thường, hỗ trợ trên
20,2 tỷ đồng của 19 dự án; một số dự án đang trong quá trình kiểm kê, kiểm đếm,
giải quyết vướng mắc, một số dự án đang hoàn thiện thủ tục để triển khai công tác
bồi thường GPMB, dự kiến đến hết tháng 6/2021 thực hiện GPMB trên 20 ha.
5.2 Công tác thu hút, huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng
Năm 2021, Tổng số dự án do huyện làm chủ đầu tư triển khai thực hiện và
các dự án nhận bàn giao là 100 dự án, trong đó:(1) Dự án hoàn thành đang thực hiện
quyết toán: 14 dự án; (2) Dự án đang triển khai thi công: 25 dự án (3) Dự án chưa
thi công kéo dài từ giai đoạn 2016-2020:11 dự án (4) Dự án mới thuộc kế hoạch đầu
tư công 2021: 36 dự án, (trong đó: Dự án do tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư: 5
dự án. Dự án do huyện phê duyệt chủ trương đầu tư: 31 dự án).(5) Dự án nhận bàn
giao từ Ban cũ kiêm nhiệm cũ: 14 dự án. Đến nay UBND huyện đang chỉ đạo đẩy
nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành, đôn đốc tiến độ thi công; tiến độ thực
hiện hoàn thiện quy trình đầu tư các dự án chưa thi công kéo dài từ giai đoạn 20162020; Tiến độ triển khai dự án mới thuộc kế hoạch ĐTC 2021; hoàn thiện hồ sơ tất
toán Dự án Nhận Bàn giao từ Ban QLDA kiêm nhiệm cũ, đẩy mạnh công tác lập
thẩm định để trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đưa vào kế
hoạch đầu tư công 2021-2025.
6. Tài chính, ngân sách (Có báo cáo chuyên đề riêng)
UBND huyện đã thực hiện Quyết định số 348/QĐ-KTNN ngày 12/3/2021 của
Tổng kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Vĩnh
Phúc của huyện Tam Dương. Hiện tại công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm
2020 của huyện đã được hoàn thành và đã có dự thảo kết luận.
Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 862.511 triệu đồng, trong
đó thu NS huyện bằng 664.361 triệu đồng, NS xã bằng 156.153 triệu đồng, bằng
116% dự toán tỉnh giao và bằng 96% dự toán HĐND huyện giao (Số thu này có số
thu chuyển nguồn từ năm 2020 chuyển sang 2021). Trong đó thu từ tiền SDĐ đạt
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43.383 triệu đồng, bằng 289% dự toán tỉnh giao và bằng 26% dự toán HĐND huyện
giao (năm 2020 tỉnh giao 15.000 triệu đồng, HĐND huyện giao 165.000 triệu đồng
cả cấp huyện+cấp xã).
Chi ngân sách đảm bảo nguồn đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán được giao.
Chi ngân sách nhà nước cấp huyện 6 tháng đầu năm đạt 487.658 triệu đồng. (NSH
bằng 377.172 triệu đồng, NSX bằng 110.486 triệu đồng), bằng 72% dự toán tỉnh
giao và bằng 59% dự toán HĐND huyện giao (Số chi này có số chi chuyển nguồn
XDCB của từ năm 2020 chuyển sang 2021). Công tác giao dự toán tiếp tục đổi mới,
giao dự toán ngay từ đầu năm cho các sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm
các nhiệm vụ quản lý nhà nước, do vậy phát huy được tính chủ động trong công tác
quản lý điều hành từ huyện đến cấp xã.
7. Đầu tư công (Có báo cáo chuyên đề riêng)
Tổng nguồn đầu tư công năm 2021 theo kế hoạch: 1.004,612 triệu đồng
{Trong đó: Ngân sách cấp tỉnh: 59.013 triệu đồng; Ngân sách cấp huyện: 755.043
triệu đồng (Vốn kéo dài: 218.157 triệu đồng; Vốn kế hoạch giao đầu năm 2021:
525.886 triệu đồng; Vốn BS có mục tiêu của tỉnh: 11 triệu đồng); Ngân sách cấp xã:
190.556 triệu đồng}.
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công ước đến tháng 6/2021 (Theo báo cáo KB
và Đơn vị cung cấp tính đến 19/5/2021).
Giải ngân ngân sách cấp tỉnh quản lý.
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 huyện.
Theo báo cáo của chủ đầu tư và của Kho bạc Nhà nước Tam Dương đến
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
8. Công tác xây dựng nông thôn mới
- Về xã đạt chuẩn NTM: Đến hết năm 2019 huyện có 12/12 xã đã được UBND
tỉnh Vĩnh Phúc công nhận đạt chuẩn NTM.
- Về huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí Huyện
NTM, hiện các phòng, cơ quan chuyên môn đang hoàn thiện báo cáo và hồ sơ chứng
minh kết quả thực hiện các tiêu chí; đồng thời Cơ quan Thường trực BCĐ xây dựng
NTM huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định theo quy định.
II. VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được huyện quan tâm đầu tư, UBND
huyện đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành 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, tạo điều kiện
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quan trọng cho các trường học đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện có 42/42 trường công
lập được công nhận đạt CQG, chiếm tỷ lệ 100%. Trong đó, có 06 trường đạt chuẩn
quốc gia mức độ 2 (MN Hợp Hòa, MN Vân Hội, MN Đồng Tĩnh, TH Kim Long,
TH Hợp Hòa B, THCS Tam Dương), đạt tỷ lệ 14,3%.
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 và phụ
huynh, phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng chống dịch.
Các nhà trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức dạy học, kiểm tra
đánh giá trực tuyến, đảm bảo kết thúc năm học đúng thời gian quy định.
2. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao
Các hoạt động VHVN-TDTT trên địa bàn từ huyện đến cơ sở đều thực hiện
sôi nổi các hoạt động văn hoá, văn nghệ “mừng Đảng, mừng Xuân” Tân Sửu 2021.
Tại Trung tâm VH-TT-TT.
Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu đã triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid -19; Chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Thủ Tướng
Chính phủ và các Văn bản chỉ đạo các cấp, ngành tạm dừng các hoạt động VHVNTDTT, các hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử, Karaoke trên địa bàn. Từ đầu tháng
3/2021, thực hiện công văn số 257/SVH,TT&TT-QLVH ngày 08/3/2021 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ
văn hóa trên địa bàn tỉnh. đến đầu tháng 5, thực hiện Công điện số 01/CĐ-CTUBND
ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ thị 06/CT-CTUBND ngày
01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết liệt thực hiện đợt cao
điểm phòng, chống dịch Covid-19; Từ 01/5/2021 Tạm dừng các dịch vụ VHTT,
karaoke, Internet (game) khu vui chơi giải trí trên địa bàn huyện cho đến khi có
thông báo mới, Phối hợp Sở TTTT, Sở VHTT&DL kiểm tra các cơ sở kinh doanh
dịch vụ karaoke, nhà nghỉ lưu trú, khu vui chơi giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ
Internet (game) trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
Tạm dừng Đại hội TDTT (điểm) xã Hợp Thịnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Công tác tổ chức Lễ hội đầu Xuân tại các xã, thị trấn được triển khai thực hiện
nghiêm Văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, của UBND tỉnh,
huyện các hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện không tổ chức để thực hiện phòng,
chống dịch bệnh Covid -19. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với
nhiều hình thức: Cổ động, lưu động, trên thông tin đại chúng và trên Cổng Thông
tin giao tiếp điện tử huyện, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích các hoạt động tuyên
truyền trên địa bàn huyện như: Chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của tỉnh
và của đất nước; Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng; Tuyên truyền về KT-XH của huyện; Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc,
gia cầm, phòng, chống tệ nạn xã hội và không buôn, bán, tàng trữ vật liệu nổ, pháo
nổ, VSTP, an toàn giao thông. phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi
phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện. Đặc biệt tuyên truyền Bầu cử Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền phòng
chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang, Khử khuẩn,
Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế), Tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang,
lễ hội mừng thọ, tổ chức các ngày kỷ niệm được thực hiện dần đi vào nề nếp. Phong
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trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được các cấp, ngành
quan tâm và triển khai đúng quy định.
Cổng thông tin điện tử huyện Tam Dương, thực hiện tốt ứng dụng CNTT,
triển khai đảm bảo dịch vụ công mức độ 3, 4. Các tin, bài về các hoạt động chính trị
KT-XH của huyện, các văn bản chỉ đạo của huyện được đăng tải kịp thời. Hoạt động
Bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của
địa phương.
Trung tâm VH-TT-TT đã xây dựng 180 chương trình, phát thanh với 1.280
tin, 130 bài, phóng sự và 130 chuyên mục, 48 chương trình. Phối hợp với Đài phát
thanh truyền hình tỉnh Vĩnh phúc các tin, bài, phóng sự truyền hình và trên Báo Vĩnh
Phúc và Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh. Tổ chức tuyên truyền lưu động 2 đợt
trên 70 ngày về phòng chống Covid, treo băng zon, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng
chống Covid. Tuyên truyền lưu động 25 ngày về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV
và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Làm mới 14 pano tấm lớn, 175 chiếc
pano treo cột điện.
3. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
3.1. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Trước tình hình dịch bệnh Covid- 19 bùng phát trên địa bàn tỉnh và cả nước,
trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế; Chỉ đạo
của Tỉnh ủy - UBND tỉnh, Huyện ủy Tam Dương, về thực hiện nghiêm công tác
phòng chống dịch Covid-19. UBND huyện Tam Dương triển khai các biện pháp cụ
thể, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quan điểm công tác phòng chống
dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không lơ là, chủ quan, mất cảnh
giác; Kịp thời đáp ứng công tác phòng chống dịch trong trạng thái, tình hình mới:
chuyển sang trạng thái sẵn sàng cao trong phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các biện pháp để “Phát
hiện nhanh - Khoanh vùng gọn - Xét nghiệm thần tốc - Cách ly kịp thời - Điều trị
tích cực để thực hiện hiệu quả chiến lược “Bao vây - Khoanh vùng - Đón đầu và
đánh chặn”
- Ban chỉ đạo huyện Quyết định thành lập, Ban hành quy chế, duy trì vận hành
khu cách ly tập phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện
với quy mô 200 giường, đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, thực hiện nghiêm các
biện pháp cách ly theo quy định tránh lây nhiễm chéo tại khu cách ly tập trung;
Chuẩn bị phương án thành lập thêm khu cách ly tập trung tại Trung tâm Văn hóa
huyện với quy mô 150 giường, chuẩn bị cho phương án số lượng phải cách ly tập
trung tăng cao hơn.
- BCĐ huyện, các cơ quan, đơn vị chuyên môn tập trung, khẩn trương thần
tốc truy vết, rà soát, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu và lấy mẫu xét nghiệm cho các
trường hợp là vòng 1 (Fl), (F2) liên quan đến các ca dương tính; thực hiện rà soát
triệt để đối tượng liên quan đến các nguồn lây, không bỏ sót đối tượng; đặc biệt truy
vết các trường hợp liên quan đến các ổ dịch tại các tỉnh thành lân cận, từ các bệnh
viện Trung ương và các trường hợp trở về từ các vùng dịch. Công an huyện, Ban
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CHQS huyện khẩn trương thần tốc truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ; giám
sát chặt chẽ người nước ngoài xuất nhập cảnh, quản lý chặt chẽ người nước ngoài
làm việc trên địa bàn; tăng cường xử phạt, xử lý các trường hợp vi phạm về phòng
chống dịch theo quy định.
- Kết quả: với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, BCĐ
phòng chống dịch huyện và sự vào cuộc tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị trong
công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện đến nay trên địa bàn huyện không có
ca bệnh nào dương tính với vi rút Covid-19; các trường hợp F1, F2 có yếu tố dịch tế
liên quan đến các ca bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, được khoanh vùng, cách ly
chặt chẽ, dập dịch. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện;
song song thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh sản xuất, đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các dự án…
3.2. Công tác chăm sóc y tế khác
Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt, công tác
khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên, duy trì chế độ trực 24/24h; Chất lượng
dịch vụ khám chữa, điều trị bệnh tiếp tục được cải thiện và nâng cao ở cả tuyến
huyện và tuyến xã; thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y, bác sỹ được nâng lên.
Đến nay đã có 34.356 lượt người được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến
huyện và các trạm y tế xã; Điều trị nội trú cho 6.239 lượt người, ngoại trú cho 7.004
lượt người.
Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt
chính sách Dân số - KHHGĐ tại địa phương, đơn vị nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3
trở lên và nâng cao chất lượng dân số.
4. Công tác nhân đạo, từ thiện; lao động việc làm, bảo đảm an sinh xã hội
* Công tác nhân đạo, từ thiện:
Công tác nhân đạo, từ thiện trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1.554.610.000đ
bao gồm các mặt hoạt động như: Trao tặng quà Tết trị giá; Rà soát, lập 30 hồ sơ địa
chỉ nhân đạo cần quan tâm, hỗ trợ để kêu gọi nguồn lực, trợ giúp được tổng số 14
địa chỉ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Nấu và cấp phát 2.400 suất ăn miễn phí cho
bệnh nhân; Trao tặng 15 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,
khó khăn đột xuất; Trao 5 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…. Tổ chức 2
đợt hiến máu tình nguyện với trên 800 người tham gia, thu được 490 đơn vị máu trị
giá 122.500.000đ; Phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền đến các cán bộ, hội
viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong huyện về cách
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi
trường, Khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, vận động ủng hộ và tiếp nhận nhu
yếu phẩm trong đợt dịch Covit-19 với tổng trị giá 91.060.000đ.
* Công tác lao động việc làm, đảm bảo an sinh xã hội:
Đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm trong
nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2021, phối hợp với Trung tâm
Dịch vụ việc làm tỉnh; Trung tâm đào tạo Lao động xuất khẩu tỉnh và chỉ đạo UBND
các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm và công tác xuất khẩu lao
động năm 2021. Kết quả số lượng lao động được giải quyết việc làm 6 tháng đầu
năm 2021 là: 1.495 lao động,trong đó; Công nghiệp xây - dựng: 800 lao động; Nông
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nghiệp - nông thôn - thủy sản: 291 lao động; Thương mại- dịch vụ: 359 lao động;
Xuất khẩu lao động: 45 lao động, tăng 122 lao động so cùng kỳ (trong đó xuất khẩu
lao động giảm 5 lao động so cùng kỳ). Nguyên nhân là do từ đầu năm đến nay do
dịch bện COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, đặc biệt là các thị trường có truyền
thống tuyển lao động nhiều như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, nên không tuyển
được nhiều lao động đi xuất khẩu, bên cạch đó Nghị quyết 207/NQ-HĐND tỉnh về
một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 hết giai đoạn không còn chính sách hỗ
trợ nên thu hút lao động đi xuất khẩu thấp so với những năm trước.
Công nhận kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020,
Kết quả như sau: Tổng số hộ dân cư trên địa bàn huyện là 35.692 hộ; Số hộ nghèo
toàn huyện đầu năm 2021 là 241 hộ, đạt tỷ lệ 0,68%, giảm 95 hộ so với đầu năm
2020. Số hộ cận nghèo đầu năm 2021 là 473 hộ tỷ lệ 1,32%, giảm 20 hộ so với đầu
năm 2020; đồng thời ban hành quyết định cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo,
hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số năm 2021. Đến nay đã cấp được: 433 thẻ
BHYT cho người thuộc hộ nghèo; 1.116 thẻ BHYT người thuộc hộ cận nghèo và 20
thẻ cho người dân tộc thiểu số.
Trên địa bàn huyện có trên 10 nghìn đối tượng được thụ hưởng chế độ ưu đãi
đối với Người có công (chiếm khoảng 9% dân số), trong đó có gần 1.985 người đang
hưởng trợ cấp hàng tháng . UBND huyện đã kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ các
chính sách an sinh xã hội. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Tam Dương in, cấp
thẻ BHYT năm 2021 cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của huyện. Thăm
hỏi, tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho các cụ tròn 90 tuổi và 100 tuổi nhân dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Thực hiện chính sách tặng quà của Chủ tịch nước,
Chủ tịch tỉnh và của huyện Tam Dương cho các đối tượng là người có công, các đối
tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.
III. CÔNG TÁC NỘI VỤ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CÔNG TÁC TƯ
PHÁP, CÔNG TÁC THANH TRA, CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Công tác nội vụ, cải cách hành chính
- Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021- 2026:
UBND huyện, Ủy ban bầu cử huyện đã tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống
nhất từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức thực hiện công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026 trên địa bàn huyện đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định
của pháp luật về bầu cử; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trước, trong cuộc bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,78%. Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử, như
sau:
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV: Huyện Tam Dương thuộc đơn vị bầu cử số
02 tỉnh Vĩnh Phúc (gồm các huyện Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch), số đại
biểu được bầu là 03 đại biểu, số người ứng cử là 05 đại. Kết quả sơ bộ đã được gửi Ban
bầu cử đại biểu Quốc hội tổng hợp theo quy định. Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
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khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026: số đại biểu được bầu là 05 trong tổng số 08 người ứng
cử, kết quả đã bầu đủ 05/05 đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tại đơn vị bầu cử số 3 huyện
Tam Dương. Bầu cử đại biểu HĐND huyện Tam Dương khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026,
huyện có 09 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu trong tổng số 55 ứng cử viên, kết quả
bầu được 32/32 đại biểu. Bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026: Số đại biểu
được bầu là 339 đại biểu trong tổng số 565 ứng cử viên; kết quả bầu cử đã bầu được
335/339 đại biểu tại 102 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã (xã An Hòa bầu thiếu 02
đại biểu; xã Đạo Tú bầu thiếu 01 đại biểu; xã Hướng Đạo bầu thiếu 01 đại biểu). Trên
địa bàn huyện không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử thêm do có
dưới 50% tổng số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu hoặc bị hủy kết quả bầu cử
do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- Về công tác cán bộ: Thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCCVC theo
quy định hiện hành. Ban hành các văn bản chỉ đạo về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành
chính, văn hóa công sở và sử dụng đúng, có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định; Kế
hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2021 (số 47/KH-UBND ngày
04/3/2021); Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động
năm 2022; Kế hoạch (số 86/KH-UBND ngày 13/5/2021) và Quyết định thành lập Đoàn
kiểm tra (số 861/QĐ-UBND ngày 13/5/2021) về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ
về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ quan hành chính Nhà nước trên
địa bàn huyện.
- Công tác xây dựng chính quyền địa phương: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo
UBND tỉnh, trình Bộ Nội vụ thẩm định việc thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện
Tam Dương; 13/13 đơn vị cấp xã được công nhận chính quyền vững mạnh; kiện
toàn bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền; tham mưu Ban Chỉ
đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thành lập Tổ phục
vụ (số 03/QĐ-BCĐ ngày 22/3/2021); ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều
tra cơ sở hành chính trên địa bàn và thực hiện kê khai phiếu điều tra cơ sở hành chính
năm 2021 theo quy định.
- Về công tác thi đua, khen thưởng: Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá
nhân thuộc huyện Tam Dương có thành tích tốt trong công tác năm 2020: Lao động
tiên tiến: 156 cá nhân; chiến sỹ tiên tiến: 30 cá nhân; chiến sỹ thi đua cơ sở: 28 cá
nhân; 28 tập thể LĐTT; Giấy khen cho 65 cá nhân và 30 tập thể (số 293/QĐ-UBND
ngày 27/01/2021); Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích
trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 cho 11 tập
thể, 24 cá nhân (số 365/QĐ-UBND ngày 05/02/2021); Quyết định khen thưởng cho
các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân
nhập ngũ và chấp hành tốt nghĩa vụ quân sự năm 2021 cho 05 tập thể, 23 cá nhân
(số 366/QĐ-UBND ngày 05/02/2021); tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành
tích trong điều tra, làm rõ 02 vụ cướp tài sản trên địa bàn xã Hướng Đạo và công tác
phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm (số 630/QĐUBND ngày 31/3/2021)....
- Công tác cải cách hành chính được triển khai sâu rộng, toàn diện trên các
lĩnh vực trên cơ sở bám sát các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; trong
đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân
dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành
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chính. Kế hoạch cải cách hành chính được triển khai nghiêm túc, đảm bảo thống
nhất, góp phần nâng cao chỉ số liên quan đến việc xếp hạng cải cách hành chính; đẩy
mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;
thực hiện kiện toàn Trung tâm Hành chính công thành Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả…Từ 01/01/2021 đến 20/5/2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã
tiếp nhận 1.097 hồ sơ; trong đó có 1.041 hồ sơ được giải quyết, 56 hồ sơ chậm giải
quyết (Bộ phận một cửa cung cấp). 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 năm 2019 và
công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia theo quy định.
2. Công tác tư pháp
Công tác triển khai thi hành Hiến pháp; xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản
quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, có nền nếp; đã tổ chức tham gia
ý kiến có chất lượng vào một số dự thảo văn bản QPPL của tỉnh và của Trung ương.
Công tác quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL được duy trì thường xuyên; công
tác PBGDPL tiếp tục được củng cố, tăng cường với nhiều đổi mới; công tác hòa giải
ở cơ sở tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện bảo đảm theo quy định của pháp
luật về hoạt động hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ được
thực hiện nghiêm túc gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn
mới trong ngành Tư pháp.
Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch được tập trung thực hiện và đi vào nề
nếp. Các việc đăng ký hộ tịch được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và được cập nhật
vào hệ thống thông tin quản lý hộ tịch điện tử theo quy định. Xác định vị trí, ý nghĩa,
vai trò đặc biệt quan trọng của việc cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, tập
trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các trường hợp công dân yêu cầu đăng ký hộ tịch
có liên liên quan đến việc cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử đặc biệt là
các trường hợp yêu cầu đăng ký lại việc sinh, qua đó góp phần giúp lực lượng Công
an đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử
tại địa phương. Thực hiện đăng ký khai sinh 01 trường hợp; kết hôn 01trường hợp,
thay đổi, cải chính hộ tịch 96 trường hợp. Tại cơ sở, UBND các xã, thị trấn đã thực
hiện đăng ký khai sinh 709 trường hợp trẻ mới sinh (Nam 386; Nữ 323), Đăng ký
lại việc sinh 1.837 trường hợp; Đăng ký khai tử 249 trường hợp; Đăng ký kết hôn
272 cặp; Đăng ký giám hộ 04 trường hợp; Nhận cha, mẹ, con 05 trường hợp; Thay
đổi cải chính, bổ sung hộ tịch 22 trường hợp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
438 trường hợp. UBND huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện chứng thực 16.629
bản sao từ bản chính; 182 việc chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản và chứng
thực 72 hợp đồng giao dịch.
3. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo
Chủ tịch UBND huyện đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021, theo đó
tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra được phê duyệt theo kế hoạch thanh tra năm 2021
là 05 cuộc: Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 01 cuộc,
(UBND các xã: An Hòa, Đồng Tĩnh, Hoàng Đan). Thanh tra trách nhiệm thực hiện
pháp luật về thanh tra, thực hiện Kết luận về thanh tra: 01 cuộc, 04 điểm (UBND các
xã: Đạo Tú, Kim Long, Hoàng Đan, Thị trấn Hợp Hòa); công tác quản lý Nhà nước
về đầu tư xây dựng cơ bản: 03 cuộc (03 điểm: Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện,
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UBND xã Hoàng Lâu, Duy Phiên).
Thực hiện văn bản số 253-CV/HU ngày 19/01/2021 của Huyện ủy Tam Dương
V/v thực hiện Quyết định số 117-QĐ/TU ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy giao giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các Huyện ủy, Thành
ủy; căn cứ Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của UBND huyện, UBND
huyện giao Thanh tra huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định
627/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra
năm 2021 để bổ sung 10% các công trình đã quyết toán (05 công trình đã quyết toán)
vào kế hoạch thanh tra. UBND huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh
tra huyện xây dựng, trình UBND huyện ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày
04/3/2021 về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2021 ít nhất 25%
số cơ quan, đơn vị trực thuộc
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND huyện, Chủ
tịch UBND huyện chỉ đạo quyết liệt. UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã ban
hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.
UBND huyện đã quản trị tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. UBND
huyện đã chỉ đạo rà soát, ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 25/02/2021 về
giải quyết các vụ việc KNTC trên địa bàn huyện, trong đó, phân rõ thẩm quyền, trách
nhiệm tham mưu, giải quyết của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; quy
định trách nhiệm, thời hạn giải quyết từng vụ việc cụ thể, do đó UBND huyện đã
quản lý tốt việc giải quyết KNTC, tỷ lệ đơn KNTC giải quyết xong, hết thẩm quyền
đạt cao.
Sáu tháng đầu năm 2021, tổng số lượt công dân được tiếp định kỳ tại Trụ sở
tiếp công dân huyện là 51 lượt người, bằng 59.30 % so với cùng kỳ năm 2020. Toàn
huyện tiếp nhận 72 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (thuộc thẩm quyền
UBND huyện (giao các phòng ban chuyên môn tham mưu đề xuất xử lý, giải quyết):
28 đơn; thẩm quyền UBND các xã, thị trấn: 26 đơn; của các cơ quan khác như Ban
CHQS huyện, VPĐKDĐ; Điện lực: 06 đơn; đơn trùng lặp, nặc danh, không đủ điều
kiện xử lý: 12 đơn.
Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã giải quyết xong 10 vụ việc thuộc thẩm
quyền (khiếu nại: 03 vụ, tố cáo: 02 vụ việc, đề nghị, kiến nghị, phản ánh: 05 vụ việc);
đang xem xét, giải quyết: 33 vụ việc (01 khiếu nại, 10 vụ việc tố cáo và 22 vụ việc
kiến nghị, phản ánh). UBND các xã, thị trấn đã giải quyết xong: 14 vụ việc (khiếu
nại: 0, tố cáo 0 đơn, kiến nghị, phản ánh: 14 vụ); đang xem xét, giải quyết: 23 vụ
việc. Trong 23 vụ việc, có: 01 vụ khiếu nại và 22 vụ việc kiến nghị, phản ánh. (Các
vụ việc giải quyết xong và các vụ việc đang xem xét giải quyết bao gồm cả các vụ
việc chưa giải quyết xong của 2020 chuyển sang và một số vụ việc mới tiếp nhận
của năm 2021).
IV. AN NINH - QUỐC PHÒNG, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
1. Công tác quân sự - Quốc phòng
Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn trước, trong và sau
dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026. Triển khai tham mưu tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19.
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6 tháng đầu năm 2021, công tác quân sự, quốc phòng được thực hiện nghiêm
túc và đạt kết quả tốt. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công
tác xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
gắn với an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Phối hợp với các lực lượng nắm
chắc tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn và các sự kiện trọng đại của đất nước
kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết tốt những vấn đề
phức tạp giữ vững địa bàn ổn định
Tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập
Ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Dương năm 2021 đảm bảo chu
đáo, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; Tham mưu với UBND huyện ra Quyết định
thành lập Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo; Quy chế hoạt động của ban Chỉ đạo,
cơ quan Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng không
nhân dân của huyện. Tổ chức hội nghị hiệp đồng. Chỉ thị chiến đấu phòng thủ và
hướng dẫn các Ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch B theo quy
định.
Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn bảo đảm an toàn
trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ
chức huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ phục vụ Đoàn kiểm tra Quân khu 2 và Bộ
CHQS tỉnh qua kiểm tra được đoàn đánh giá cao. Tham mưu với UBND huyện kiện
toàn Hội đồng GDQP&AN năm 2021;
Hoàn thành tốt công tác khám tuyển và tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021
trang trọng, đúng quy định, giao đủ 229/229 tân binh, bao gồm 195 tân binh giao
cho các đơn vị quân đội và 34 tân binh cho đơn vị công an (tăng 03 chỉ tiêu tân binh
so với năm 2020).
Giải quyết tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội theo quy định của pháp
luật. Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị được thực hiện nghiêm túc. Tổ
chức tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; bầu cử
Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19. Phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.
* Công tác tham gia phòng chống dịch bệnh: Tham mưu với UBND huyện tổ
chức bảo đảm 02 khu vực cách ly: Khu 1 tại Trung tâm Thanh thiếu nhi của huyện
(đã đưa vào hoạt động) với quy mô 200 giường bệnh, khu 2 tại Trung tâm văn hóa
của huyện (đã tổng dọn vệ sinh); tổ chức huy động lực lượng Dân quân tham gia bảo
đảm kịp thời khu vực cách ly theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, bệnh
Covid -19 của huyện.
2. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước
trong và sau bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai tham mưu tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
Covid-19. Chủ động nắm chắc tình hình, hoạt động của các loại đối tượng, kịp thời
phát hiện và ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, trọng tâm là
công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chống địch phá hoại tư tưởng. Giữ vững an
ninh trật tự tại các địa bàn chiến lược, mục tiêu quan trọng, kịp thời giải quyết các
vấn đề phức tạp trong an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn ngay từ cơ sở.
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Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã
hội, giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc xảy ra. Điều tra làm rõ 11/12 vụ phạm
pháp hình sự = 13 đối tượng (đạt 91,67%), tài sản thiệt hại 93.900.000đ, tài sản thu
hồi 78.000.000đ; Khởi tố 11 vụ = 17 bị can, cụ thể: Ổ nhóm bắt giữ người trái phép
xảy ra 01 vụ, điều tra làm rõ 01 vụ = = 03 đối tượng (đạt 100%); Ổ nhóm cướp tài
sản xảy ra 01 vụ, điều tra làm rõ 01/01 vụ = 02 đối tượng (đạt 100%); Cướp giật tài
sản xảy ra 01 vụ, điều tra làm rõ 01/01 vụ = 01 đối tượng (đạt 100%); Trộm cắp tài
sản 06 vụ, điều tra làm rõ 05/06 vụ = 05 đối tượng (đạt 83,3%); Lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản 01 vụ, điều tra làm rõ 01/01 vụ = 01 đối tượng (đạt 100%); Cố ý
gây thương 01 vụ, điều tra làm rõ 01/01 vụ = 05 đối tượng (đạt 100%); Giao cấu với
người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi xảy ra 01 vụ, điều ra làm rõ 01/01 vụ = 01 đối tượng.
Đánh bạc xảy ra 12 vụ = 47 đối tượng. Khởi tố 06 vụ = 27 bị can, Xử phạt
hành chính 06 vụ = 20 đối tượng = 46.500.000đ.
Phát hiện bắt quả tang 10 vụ = 16 đối tượng tội phạm mua bán trái phép chất
ma tuý; 03 vụ = 15 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ sở kinh doanh
có điều kiện. Khởi tố 10 vụ = 13 bị can, xử phạt hành chính 18 đối tượng =
14.250.000đ.
Vi phạm pháp luật về kinh tế 20 vụ = 20 đối tượng. Khởi tố 02 vụ = 02 bị
can, xử phạt hành chính 17 đối tượng = 45.500.000đ.
Vi phạm khai thác khoáng sản 14 vụ = 14 đối tượng. Xử phạt hành chính 12
đối tượng = 51.000.000đ, cảnh cáo 02 vụ = 02 đối tượng.
Vi phạm pháp luật về môi trường 02 vụ = 02 đối tượng. Xử phạt hành chính
01 đối tượng = 2.500.000đ, đang giải quyết 01 vụ = 01 đối tượng.
Vi phạm về rác thải 02 vụ = 02 đối tượng. Xử phạt hành chính 01 đối tượng
= 1.500.000đ, đang giải quyết 01 vụ = 01 đối tượng.
Vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm 11 vụ = 11 đối tượng; Xử phạt hành
chính 11 đối tượng = 27.000.000đ.
Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT đường bộ đến 215 hội viên
Hội phụ nữ, Hội CCB trên địa bàn huyện. Tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông,
phát hiện lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính: 2.173 trường hợp
vi phạm = 1.217.025.000 đồng. Làm tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm trên địa
bàn, đảm bảo an toàn giao thông. Tăng cường công tác an ninh nông thôn trên địa
bàn. Tình hình An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
V. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA UBND HUYỆN VỚI MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ HUYỆN

UBND huyện thực hiện tốt Quy chế phối hợp và tạo mọi điều kiện để Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp
hoạt động tham gia toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển
kinh tế, xóa đói giảm nghèo,... 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.
Trong 6 tháng đầu năm, UBND đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với
UBMTTQVN huyện trong công tác hiệp thương nhân sự và công tác chuẩn bị bầu
cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 -2026, đảm bảo công tác chuẩn
bị bầu cử diễn ra đúng quy định, hướng dẫn. Kịp thời triển khai hướng dẫn các xã,
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TT thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026 theo Luật định và hướng dẫn.
Công tác phối hợp tuyên truyền nhân dân phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn huyện được triển khai kịp thời, tích cực và hiệu quả. Phối hợp với
UBMTTQVN huyện tiếp nhận và phân bổ 250.000 khẩu trang kháng khuẩn của Tập
đoàn Sơn Hà hỗ trợ phục vụ cho công tác bầu cử và phòng dịch covid-19 trên địa
bàn huyện.
UBND huyện tiếp tục phối hợp với MTTQ và các đoàn thể nhân dân thực hiện
tốt phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng Nông thôn
mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 - 2025”, 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.
VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã bám sát các mục tiêu đề ra; triển
khai 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. Tổ chức thành công
bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn. Cả hệ
thống chính trị đã vào cuộc trong công tác phòng chống dịch Covid -19 nên đã đẩy
lùi dịch bệnh. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung triển khai và đạt kết quả
tích cực. Giáo dục - đào tạo có bước ổn định 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. Các chính sách về an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và
đảm bảo. Công tác tư pháp được triển khai toàn diện. Công tác thanh tra, giải quyết
đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng kế hoạch. Công tác thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác quốc phòng được củng
cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Công tác quản lý đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực, huyện đã có kế
hoạch đầu tư tập trung cho các công trình quan trọng của huyện, ưu tiên thanh toán
nợ XDCB; phân bổ đảm bảo đủ nguồn vốn theo quy định của tỉnh, của huyện cho
các công trình giáo dục, công trình xây dựng NTM.
Công tác xây dựng nông thôn mới được Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt, UBND
huyện đã triển khai thực hiện tích cực, phân bổ kịp thời vốn đầu tư xây dựng cho các
công trình xây dựng NTM theo quy định.
2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc
phục, đó là:
Những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 lại xuất hiện với những diễn
biến khó lường, phức tạp trên phạm vi nhiều lãnh thổ, quốc gia đã làm ảnh hưởng
lớn đến các mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Ảnh hưởng không nhỏ đến các
ngành: công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ.
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- Quá trình sản xuất một số loại sản phẩm chưa đa dạng, chưa gắn với thị
trường tiêu thụ nên hiệu quả sản xuất chưa cao đã ảnh hưởng đến tăng trưởng ngành
nông nghiệp nói riêng và của kinh tế huyện nói chung.
- Công nghiệp tăng trưởng giảm so cùng kỳ, chưa bền vững, thu hút nguồn
vốn đầu tư còn chưa cao.
- Quản lý tài nguyên: Công tác rà soát, phân loại và phương án xử lý các
trường hợp sử dụng đất không hợp pháp, giải quyết các tồn tại về giao đất giãn dân
của UBND cấp xã còn chậm. Công tác cấp Giấy CNQSDĐ còn hạn chế.
- Tại một số địa phương vẫn để phát sinh mới vi phạm về đất đai, như: tự
chuyển đổi, sử dụng sai mục đích; khai thác đất trái phép, xây dựng tạo lập công
trình trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp,...
- Vẫn còn tình trạng vi phạm tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại một
số tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn huyện. Công tác quy hoạch xây
dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn còn hạn chế.
- 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 20162020 còn chậm, giá trị giải ngân vốn ĐTC 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.
- Về Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền chưa thực
sự có chiều sâu; chưa làm rõ chủ thể xây dựng NTM là do dân làm, dân trực tiếp
hưởng lợi. Hoạt động của Ban Chỉ đạo của một số xã chưa thường xuyên, sâu sát;
nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM còn hạn hẹp, nhất là nguồn vốn từ ngân sách
nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu, sự hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức, doanh
nghiệp chưa nhiều. Nhiều mô hình phát triển sản xuất chưa thật sự bền vững, còn
hạn chế trong việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và
mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Thu nhập của người dân trên địa bàn huyện
còn thấp nên khả năng huy động sức dân đóng góp xây dựng nông thôn mới còn rất
khó khăn. Nhu cầu vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất ở
nông thôn rất lớn, trong khi nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và đóng góp
của người dân còn hạn chế;
- Việc thực hiện Luật Tiếp công dân ở một số xã, thị trấn chất lượng, hiệu quả
chưa cao. Còn có cơ quan, đơn vị giải quyết KNTC qua loa, cho xong việc, có biểu
hiện đùn đẩy trách nhiệm giải quyết lên cấp trên. Việc tổ chức thực hiện quyết định,
kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật ở một số vụ việc còn chậm, chưa kịp
thời, chưa kiên quyết. Còn có cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm chế độ thông
tin, báo cáo về tình hình tiếp công dân, KNTC làm ảnh hưởng đến công tác tổng
hợp, đánh giá tình hình, giải quyết KNTC.
3. Nguyên nhân:
- Nguyên nhân khách quan:

18
Cơ sở 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 chính quyền
địa phương còn nhiều hạn chế, mặc dù được chính quyền cấp trên quyết liệt chỉ đạo
song trách nhiệm trong thi hành công vụ chưa cao, thiếu chủ động, linh hoạt; Một
bộ phận cán bộ ở chính quyền cơ sở chưa vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ.
Năng lực, ý thức và trách nhiệm trong tham mưu, cũng như triển khai thực
hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực chuyên môn được giao của một số lãnh đạo cơ quan
trực thuộc còn hạn chế; đồng thời cũng còn có những cán bộ công chức còn lúng
túng khi giải quyết nhiệm vụ chuyên môn.
Công tác tham mưu, triển khai số cơ chế chính sách, nhiệm vụ tại một số
phòng, ban cấp huyện còn chưa kịp thời.
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
Nhận định tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng cuối năm còn gặp nhiều
khó khăn, thách thức, cụ thể như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến nguy
hiểm, khó lường; Tiến độ thực hiện GPMB các công trình, dự án còn gặp nhiều khó
khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân nguồn vốn sự nghiệp chưa đảm
bảo theo kế hoạch; Tình hình thu tiền sử dụng đất để đáp ứng cho đầu tư công còn
thấp; công tác thu hút đầu tư các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tiến độ còn
chậm.... Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải tập
trung tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính
Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; các giải pháp, nhiệm vụ
đã đề ra trong kế hoạch KT-XH năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
I. KINH TẾ
1. Sản xuất nông nghiệp
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của tỉnh về Tái cơ cấu ngành
nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; tăng năng suất, chất lượng; nâng cao
giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn với thực hiện tốt Chương trình
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Xây dựng kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông, đặc biệt chú trọng lựa chọn
những cây trồng có giá trị kinh tế cao như: cây dưa chuột, bí đỏ, khoai tây, ớt, rau
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ăn lá... Nhân rộng mô hình “cánh đồng lớn”, rau an toàn tiêu chuẩn “VietGAP”...vào
sản xuất.
Tăng cường công tác kiểm tra, dự báo, công tác phòng chống dịch cho đàn gia
súc, gia cầm, phòng chống sâu bệnh phá hoại cây trồng.
Thực hiện tốt công tác phòng chống phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn và bảo vệ đê điều; có kế hoạch di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy
hiểm.
Tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM
kiểu mẫu; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Tiếp tục triển khai thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí
xã NTM, đặc biệt là nhóm tiêu chí (Tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, môi trường
và an toàn thực phẩm, . . .); thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và khai thác có hiệu
quả các công trình hạ tầng đã được đầu tư xây dựng.
2. Công nghiệp – TTCN, Xây dựng cơ bản
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất
là công tác Bồi thường GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện, của xã triển
khai trên địa bàn, phấn đấu không để khó khăn trong công tác BTGPMB làm ảnh
hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Phân khai và đôn đốc giải ngân nguồn vốn đầu
tư theo kế hoạch.
Phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và các đơn vị liên quan lập
quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 2 huyện
Tam Dương.
Phối hợp với chủ đầu tư Cụm công nghiệp Hoàng Lâu, Hợp Thịnh lập dự án
chủ trương đầu tư xây dựng.
Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các vi phạm trật tự xây dựng,
hành lang an toàn giao thông; trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện; Gải
quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang ATGT. Tập trung giải quyết triệt
để tình trạng sử dụng trái phép lòng lề đường, hành lang ATGT tuyến đường Quốc
lộ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông.
Tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các ngành chức năng của
tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy nhanh việc thu hút nhà đầu tư có đủ năng
lực đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn huyện để đầu tư.
3. Phát triển thương mại dịch vụ
Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh, phát triển thương mại - dịch vụ, khuyến khích
các địa phương liên kết với các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho
nhân dân, mở rộng thị trường trong và ngoài huyện.
Duy trì phát triển các ngành dịch vụ thương mại, viễn thông, điện lực, tín dụng
ngân hàng và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trên địa bàn; đẩy mạnh cuộc vận động “người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị
trường, bình ổn thị trường, xử lý các trường hợp vi phạm gian lận thương mại, trốn
thuế theo quy định. Tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa
bàn huyện.
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Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa
bàn huyện.
4. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng
Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB)
đã đề ra tại chương trình hành động hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ,
Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Hoàn
thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác GPMB được giao tại Quyết định số 117-QĐ/TU
ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ
trọng tâm năm 2021 cho các Huyện ủy, Thành ủy.
Tập trung chỉ đạo Hội đồng bồi thường GPMB, Phòng Tài nguyên – Môi
trường, Ban QLDA và UBND các xã, thị trấn Giải quyết dứt điểm các vướng mắc
về bồi thường GPMB để thực hiện các công trình, dự án. tiếp tục đẩy nhanh tiến độ
thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án do tỉnh bàn giao lại, các dự án
chuyển tiếp và các dự án mới trên địa bàn.
Quyết liệt tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án hoàn thành
công tác GPMB Khu công nghiệp Tam Dương II, gồm 2 khu: Khu công nghiệp Tam
Dương II, khu A và Khu công nghiệp Tam Dương II, khu B; Hoàn thành Cụm công
nghiệp Hoàng Lâu và 4 công trình dự án do Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt nam huyện
và Ban Dân vận huyện ủy phối hợp thực hiện và các dự án vốn ODA, các dự án
trọng điểm của tỉnh; chủ động nhân lực, các điều kiện để GPMB các dự án giao
thông quan trọng của huyện đã được ngân sách tỉnh, huyện phân bổ vốn đầu tư như
Đường tránh QL2C tuyến tránh phía Đông, thị trấn Hợp Hòa; triển khai công tác
GPMB Khu công viên quảng trường huyện, Thực hiện kịp thời đầy đủ các chính
sách về bồi thường, GPMB theo quy định; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, vốn
tỉnh đã phân bổ đảm bảo đúng kế hoạch phân bổ.
Tiếp tục tổ chức công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định
kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn huyện
nhằm giải quyết dứt điểm việc một số hộ dân không chấp hành kiểm đếm đất đai, tài
sản, không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và
không bàn giao đất cho nhà nước để tiến hành thi công xây dựng các công trình, dự
án trên địa bàn.
5. Đầu tư công
Các cấp chính quyền trên địa bàn huyện cần đẩy mạnh cải cách hành chính
trong đầu tư XDCB, tập trung triển khai nhanh các quy trình, thủ tục hành chính, xử
lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân
kế hoạch vốn.
Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh
tiến độ thực hiện các dự án thuộc kế hoạch 2020; chủ động thực hiện công tác nghiệm
thu, thanh toán theo đúng quy định nhằm đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã giao,
trong đó cần tập trung triển khai hoàn thiện hồ sơ các khoản tạm ứng vốn đầu tư
chưa thu hồi; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công
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trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có
khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm.
Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng; tập trung thực hiện tốt công
tác giám sát, đánh giá đầu tư, tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng
công trình xây dựng.
Tập trung quyết toán các dự án hoàn thành đảm bảo thời gian quy định. Đồng
thời báo cáo điều chỉnh vốn kịp thời đối với những dự án dư kế hoạch vốn sau quyết
toán hoặc những dự án không có khả năng giải ngân vốn trong năm.
Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai đấu giá đất để tạo nguồn
cho đầu tư công trình kết cấu hạ tầng.
Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn
2021 - 2025 thuộc cấp huyện, cấp xã.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư
công, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng
quy định của Pháp luật. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các chủ
đầu tư, nhà thầu, các tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm pháp luật trong quản lý đầu
tư công theo quy định.
6. Về thu - chi ngân sách nhà nước
Tập trung chỉ đạo phòng Tài chính- Kế hoạch, Chi cục thuế khu vực Tam Đảo,
Kho bạc nhà nước Tam Dương, các xã thị trấn, phòng Tài nguyên và Môi trường
thực hiện các biện pháp thu thuế, thu tiền sử dụng đất, đôn đốc thu nợ đọng đảm bảo
thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu để thực hiện
đạt và vượt dự toán cả năm đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi ngân
sách; thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chi đúng nội dung dự
toán giao, đúng mục tiêu và hiệu quả. Rà soát đôn đốc thu thuế, đẩy mạnh công tác
thu tiền sử dụng đất và tổ chức đấu giá đất.
7. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường
Tập trung chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt nhiệm vụ:
Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo quy định. Tăng cường, kiểm soát
chặt chẽ công tác cấp GCN quyền sử dụng đất; Giải quyết đúng quy định các trường
hợp về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, mua bán, chuyển nhượng đất trái
phép. Thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, tổ chức thực hiện
công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; rà soát giải quyết các tồn tại về
giao đất giãn dân, các trường hợp vi phạm sử dụng đất trên địa bàn huyện, kịp thời
đề xuất UBND huyện, UBND tỉnh chỉ đạo theo thẩm quyền, phân loại để xử lý,
không để phát sinh vi phạm mới; Tăng cường công tác tuyên truyền gìn giữ và bảo
vệ môi trường, giải quyết ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển
khai xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải, cải tạo ao, hồ, đầm bị ô nhiễm theo chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh...
Tăng cường chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã, thị
trấn tập trung quyết liệt giải quyết các tồn tại về đất đai.
8. Xây dựng nông thôn mới:
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Tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM
kiểu mẫu; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tiếp tục triển khai thực hiện
việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, đặc biệt là nhóm tiêu chí
(Tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm...); thường
xuyên duy tu, bảo dưỡng và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng đã được
đầu tư xây dựng.
II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI
1. Tập trung chỉ đạo việc bồi dưỡng chương trình GDPT 2018 cho đội ngũ
giáo viên, chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp tục triển khai chương trình GDPT mới
đối với lớp 2 và lớp 6 trong năm học 2021-2022. Giao chỉ tiêu phát triển giáo dục
và chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS, thực hiện công tác
tuyển sinh đầu cấp theo chỉ tiêu giao và phù hợp với tình hình thực tế về cơ sở vật
chất và đội ngũ của từng đơn vị, góp phần hoàn thành công tác phổ cập giáo dục
năm 2021. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong
trường học; triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ giáo dục, phấn
đấu hoàn thành các mục tiêu học kỳ I năm học 2021-2022; xây dựng môi trường
giáo dục lành mạnh, tăng cường kỷ cương, nề nếp, đạo đức lối sống của cả thầy và
trò; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học; đẩy nhanh tiến độ
xây dựng các hạng mục công trình trường lớp học đưa vào sử dụng trong năm học
mới; hoàn thiện, củng cố các tiêu chuẩn đề nghị công nhận lại các trường chuẩn quốc
gia năm 2021.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất
nước; tiếp tục thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng thành
công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026; tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Hội nghị lần thứ
4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chương trình về xây dựng huyện đạt
chuẩn nông thôn mới, các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư kiểu
mẫu; Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của huyện và địa phương.
Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khai thác hiệu quả các thiết chế văn
hóa - thể thao. Xây dựng kế hoạch các hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm ngày gia
đình Việt Nam 28/6 và truyền thông Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo
lực gia đình. Tuyên truyền kế hoạch của các cấp các ngành, của tỉnh, huyện về
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thành công đại hội TDTT cơ sở và chuẩn
bị tốt Đại hội thể dục thể thao cấp huyện lần thứ VI năm 2021.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp các xã, thị trấn các cơ quan
đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh các hoạt động quảng
cáo, quảng cáo rao vặt trên địa bàn huyện theo đúng quy định pháp luật. phối hợp
với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao trên địa bàn huyện.
3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nguyên tắc để phòng chống dịch bệnh Covid19: duy trì toàn bộ cả hệ thống chính trị sẵn sàng đáp ứng phòng, chống dịch như
đang trong tình huống có dịch; Triển khai quyết liệt các biện pháp để “Phát hiện
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nhanh – Khoanh vùng gọn – Xét nghiệm thần tốc – Cách ly kịp thời – Điều trị tích
cực” để thực hiện hiệu quả chiến lược “Bao vây – Khoanh vùng – Đón đầu và đánh
chặn”. Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm không để lây lan trên địa
bàn. Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở, vật chất, nhân lực và các điều kiện bảo đảm sẵn sàng
chống dịch ở tất cả các cấp;
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng;
tăng cường sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc và các cơ quan đoàn thể, trong đó tập
trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của các cấp, các quy định, biện pháp
phòng, chống dịch bệnh. Phòng chống dịch phải đi đôi với thực hiện các nhiệm vụ
chính trị của địa phương; đẩy mạnh sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự
án…
- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng cường các biện
pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh. Thực hiện tốt khám và chữa bệnh cho người
nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình Dân số KHHGĐ. Tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Chuẩn quốc gia về y tế theo bộ Tiêu
chí mới.
4. Chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh
công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thực hiện đúng
các cam kết trong thực hiện nhiệm vụ giảm chỉ tiêu hộ nghèo, cận nghèo; tăng số
lượng lao động được giải quyết việc làm trong năm 2021. Chỉ thị số 04/CT-UBND
ngày 13/5/2014 về tăng cường công tác đưa lao động Vĩnh Phúc đi làm việc có thời
hạn ở nước ngoài.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; thực
hiện tốt chính sách cho gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội
trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2021.
III. CÔNG TÁC NỘI VỤ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CÔNG TÁC TƯ
PHÁP, THANH TRA, TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
1.Thực hiện quy trình để trình HĐND huyện bầu các chức danh Chủ tịch, Phó
chủ tịch, Uỷ viên UBND huyện tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khoá IV nhiệm kỳ
2021-2026.
2. Tiếp tục hoàn thiện (theo chỉ đạo) hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Nội
vụ thẩm định việc thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Tam Dương.
3. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư
khiếu nại tố cáo của công dân.
4. Tiếp tục triển khai, kiểm soát thủ tục hành chính; Rà soát trình tự, thời gian
thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết.
5. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong CBCC đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo, hội nghị và
chỉ đạo của chính quyền cấp trên. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu thực thi
công vụ của cán bộ, công chức.
6. Tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Hiến pháp và các luật
mới ban hành; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật, thực hiện thẩm định các dự thảo Quyết định của UBND huyện
quy định về tổ chức hoạt động các cơ quan chuyên môn. Tăng cường công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng
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đặc thù; phối hợp tổ chức các lớp PBGDPL tại cơ sở. Đẩy mạnh công tác quản lý
Nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, bồi thường nhà
nước, hòa giải cơ sở, thực hiện đạt và vượt các tiêu chí, các chỉ tiêu về chuẩn tiếp
cận pháp luật ở cơ sở.
7. Tiếp tục triển khai, kiểm soát thủ tục hành chính; Rà soát trình tự, thời gian
thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết. Thực hiện
hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.
IV. QUỐC PHÒNG-AN NINH
1. Duy trì chặt chẽ, nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo Phòng,
ban ngành xây dựng Kế hoạch B. Tham mưu với UBND huyện tổ chức diễn tập Ứng
phó bão, lụt-TKCN năm 2021 (xã Hoàng Đan làm đáy) theo đúng kế hoạch; chỉ đạo
xã An Hòa, Vân Hội, Hợp Thịnh diễn tập chiến đấu phòng thủ; tổ chức huấn luyện
giai đoạn 2 và huấn luyện dân quân theo đúng kế hoạch; huy động và bàn giao quân
nhân dự bị đi huấn cho các đơn vị; chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2022; xây
dựng đề án và triển khai xây dựng công trình lịch sử LLVT huyện.
2. Đẩy mạnh phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ đảm bảo an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội. Kiềm chế các tệ nạn xã hội. Tăng cường tuần tra, chủ động
đấu tranh phòng chống tội phạm.
(Tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp vi phạm về quy định phòng
chống dịch covid-19). Nắm tình hình an ninh liên quan đến công tác bầu cử.
Trên đây là Báo cáo kết quả phát triển Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021,
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, UBND huyện Tam
Dương trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
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