
 

 

 

1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 538 /BC-UBND  Bắc Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện 

năm 2019 và định hƣớng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

(Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 9 – Hội đồng nhân dân huyện khóa XI) 

 

 

Bước vào năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cũng có không ít khó khăn 

(thời tiết tuy có thuận lợi hơn so với năm 2018 nhưng vẫn còn diễn biến phức 

tạp, trong năm xảy ra nắng nóng kéo dài …), song với sự lãnh đạo toàn diện của 

Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, phối hợp chặt chẽ của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể và sự điều hành của Ủy ban 

nhân dân huyện cùng sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, các cấp và cả hệ thống 

chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân huyện nhà n n t nh h nh kinh tế - xã hội 

huyện ta tiếp t c chuyển biến theo hướng tích cực trên các mặt, c  thể Ủy ban 

nhân dân huyện đã n u trong các báo cáo về t nh h nh phát triển kinh tế - xã hội, 

dự toán ngân sách, đầu tư phát triển và an ninh quốc phòng năm 2019 tr nh Hội 

đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XI. 

Thực hiện y u cầu của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện 

báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện năm 

2019 với các nội dung như sau: 

 

Phần Thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2019 

 

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN 

1. Đảm bảo Quy chế làm việc, phƣơng thức chỉ đạo, điều hành tiếp 

tục đƣợc tập trung, có trọng tâm, trọng điểm 

UBND huyện thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, 

đồng thời đề cao vai trò cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thành viên 

UBND huyện; tuân thủ nghiêm túc quy chế làm việc; chấp hành tốt sự lãnh đạo, 

điều hành của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Huyện ủy, Ban Thường v  

Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện 

trong quá trình quản lý, điều hành. Tập thể UBND huyện và từng thành viên 

UBND huyện luôn ý thức cao về trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân 

dân. Các thành viên UBND huyện tích cực tham gia xử lý công việc chung của 

huyện, tham dự tương đối đầy đủ các cuộc họp UBND huyện thường kỳ; chủ 
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động nghiên cứu, áp d ng các biện pháp mới trong quản lý, điều hành, đặc biệt 

có sự phối hợp, chia sẻ trách nhiệm trong xử lý công việc nên chất lượng và hiệu 

quả công tác được nâng lên. Tr n cơ sở Chương tr nh công tác của UBND 

huyện, các cơ quan, đơn vị đã c  thể hóa thành Chương tr nh công tác trọng tâm 

gắn sát với điều kiện, tình hình thực tế và công tác chuyên môn của từng đơn vị. 

Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đã chủ động, tập trung thực hiện nhiệm v  

được giao, tham mưu đề xuất nhiều giải pháp khắc ph c khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện, từ đó đã nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác 

chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các m c tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết 

Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. 

Trong chỉ đạo, điều hành có xác định trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo các 

ngành, địa phương tổ chức thực hiện nhiệm v  theo chức năng, quyền hạn; đồng 

thời triển khai đồng bộ, có hiệu quả hầu hết các lĩnh vực công tác; chú trọng đổi 

mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng đảm bảo mối quan hệ hài hòa 

giữa cá nhân và tập thể. Đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, có liên quan 

đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, UBND huyện đều bàn bạc, thảo luận tại các 

cuộc họp Thành viên UBND huyện; qua đó, thể hiện được tính dân chủ, đồng 

thời nêu cao hiệu quả công việc. UBND huyện điều hành các cuộc họp linh hoạt, 

quyết định và kết luận tại các cuộc họp đều được c  thể hóa bằng văn bản để 

thực hiện thống nhất, hiệu quả. 

2. Tiếp tục tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính và ý thức chấp 

hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành 

UBND huyện tuân thủ nguy n tắc làm việc theo chế độ tập thể, quyết 

định theo đa số, tập trung, thống nhất, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc 

đề cao trách nhiệm cá nhân của từng Thành viên UBND huyện; lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành bộ máy chính quyền các cấp thực hiện đồng bộ các nhiệm v  

được giao, bảo đảm thống nhất, thông suốt, li n t c ở các phòng, ban, đơn vị và 

chính quyền cấp xã với tinh thần ph c v  nhân dân và doanh nghiệp, tạo thuận 

lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Trong chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện, Thành viên UBND huyện luôn bám sát và chấp hành nghi m sự chỉ đạo 

của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Huyện ủy, Ban Thường v  Huyện ủy, 

Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện; thực hiện 

đầy đủ nhiệm v , quyền hạn theo quy định của pháp luật, bảo đảm nguy n tắc 

tập trung dân chủ; chủ động tham gia có trách nhiệm vào việc giải quyết các 

công việc chung của tập thể UBND huyện. Đồng thời đề cao trách nhiệm quản 

lý nhà nước của Thủ trưởng các cơ quan với tư cách người đứng đầu ngành, lĩnh 

vực được giao ph  trách. 

UBND huyện luôn đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng 

cường k  luật, k  cương hành chính, xác định r  các nhiệm v  trọng tâm, cần 

tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp phấn đấu thực hiện để hoàn thành đạt hoặc 

vượt mức kế hoạch đề ra. Tăng cường Hội ý tập thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
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UBND huyện, thỉnh thị xin ý kiến tỉnh, Ban Thường v  Huyện ủy, Thường trực 

Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện để kịp thời thông tin công tác điều hành, 

bàn bạc giải quyết các vấn đề phát sinh, bức x c, quan trọng và vướng mắc 

trong quá tr nh triển khai nhiệm v  của UBND huyện, của các ngành và địa 

phương. 

Tập thể UBND huyện luôn nỗ lực trong công tác và giữ g n đoàn kết, 

thống nhất, cùng quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao. Chủ tịch và các Phó 

Chủ tịch UBND huyện thường xuy n kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị 

và UBND các xã, thị trấn trong phối hợp công tác và tổ chức thực hiện nhiệm v  

được giao, nhất là các nhiệm v  trọng tâm, các công tr nh trọng điểm. Thường 

xuy n kiểm tra các dự án chậm hoặc chưa triển khai, trực tiếp thị sát t nh h nh, 

tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai, đặc biệt là trực tiếp lắng nghe ý kiến góp 

ý, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp để có các giải pháp thực hiện hiệu 

quả, chỉ đạo, điều hành phù hợp. 

3. Công tác phối hợp đƣợc quan tâm chú trọng thực hiện 

 Thực hiện cơ bản đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với UBND 

tỉnh, các Sở, ban ngành, Huyện ủy, Ban Thường v  Huyện ủy, Thường trực 

Huyện ủy, HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, đồng thời phối hợp tốt với 

các cơ quan tham mưu gi p việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, 

các cơ quan tư pháp để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời 

sống xã hội, bảo đảm các điều kiện cần thiết để các cơ quan Trung ương, tỉnh 

các tổ chức có thẩm quyền thực hiện tốt nhiệm v  tr n địa bàn, nhất là công tác 

tiếp xúc cử tri, khảo sát thực địa và hoạt động giám sát; tạo điều kiện thuận lợi 

để Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội và 

tham gia xây dựng chính quyền. 

Chủ động phối hợp với Thường trực HĐND huyện chuẩn bị và đảm bảo 

các điều kiện ph c v  có hiệu quả các kỳ họp thường kỳ, đột xuất của HĐND 

huyện; chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các kiến nghị trong kết luận giám 

sát của Đại biểu Quốc hội tỉnh, của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh, 

huyện; trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu, cử tri trước, trong và sau kỳ họp. 

4. Về điều hành phát triển  inh tế - xã hội và giải qu ết c c vấn đề 

trọng tâm, phát sinh nổi bật 

Kinh tế 

- Về sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện được 
61.569 ha/60.579 ha, đạt 101,63% so với kế hoạch, tổng sản lượng lương thực ước 

đạt 227.459 tấn/227.450 tấn, đạt 100% so với kế hoạch huyện giao. Từng bước 

thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng đảm bảo chất lượng, nâng cao 

giá trị gia tăng. Các cây trồng lợi thế tiếp t c phát triển, diện tích cây Thanh long 

6.424 ha/6.424 ha, đạt 100% kế hoạch, trong đó diện tích trồng mới là 87 ha; 

diện tích cây bắp 4.055 ha/3.640 ha, đạt 111,40% so với kế hoạch. Thủy lợi: 

Tiếp t c làm tốt công tác điều tiết với diện tích 30.500 ha/30.500 ha, đạt 
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100,00% kế hoạch, phân phối hợp lý n n đảm bảo được nguồn nước tưới ph c 

v  sản xuất, sinh hoạt và ph c v  chăn nuôi. Chăn nuôi: Tiếp t c ổn định quy 

mô và chất lượng tổng đàn, đến nay đàn trâu, bò 62.000 con/62.860 con, đạt 

98,63% kế hoạch; đàn heo 62.800 con/59.450 con, đạt 105,63% kế hoạch; đàn 

dê - cừu 20.000 con/22.850 con, đạt 87,53% kế hoạch; gia cầm 780.000 

con/765.000 con, đạt 101,96% kế hoạch, diện tích nuôi dông 10 ha/35,2 ha, đạt 

28,41%, hiện nay tr n địa bàn huyện có 280 cơ sở dẫn d  nuôi chim yến. Công 

tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm được thực hiện thường xuyên, 

không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm tr n địa bàn huyện. Sản lượng khai thác 

hải sản đạt 910 tấn/900 tấn, đạt 101,11% kế hoạch, diện tích nuôi trồng thủy sản 

được duy trì phát triển ổn định 98,3 ha/98,3 ha, đạt 100% kế hoạch. Lâm nghiệp: 

Thực hiện công tác trồng rừng được 1.050 ha/1.050 ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng 

diện tích giao khoán bảo vệ rừng được 41.469/41.469 ha/949 hộ, đạt 100,00% so 

với kế hoạch. Công tác xây dựng Nông thôn mới: duy trì và nâng chuẩn 06 xã đã 

đạt chuẩn Nông thôn mới (Phan Rí Thành, Hồng Thái, Hải Ninh và Phan Thanh, 

Phan Hiệp, Phan Hòa), trong năm xã điểm Hòa Thắng được tỉnh công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới ... 

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử d ng đất tiếp t c được UBND 

huyện quan tâm chỉ đạo, trong năm đã cấp được 610,58 ha/600 ha, đạt 101,76% 

kế hoạch; việc xử lý các trường hợp vi phạm tr n lĩnh vực khoáng sản được tăng 

cường, trong năm đã lập hồ xử lý 178 trường hợp vi phạm về hoạt động khoáng 

sản, phạt với số tiền 905.000.000 đồng. 

Sản xuất công nghiệp tăng khá; các công tr nh, dự án điện được đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện, lĩnh vực công nghiệp sản xuất mà nhất là phân phối 

điện tăng trưởng khá cao, liên t c, trở thành động lực quan trọng dẫn dắt của cả 

ngành công nghiệp huyện nhà và đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung nội 

tại nền kinh tế huyện, các chỉ tiêu sản phẩm công nghiệp đều đạt hoặc vượt kế 

hoạch; mạng lưới điện nông thôn, đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, mở 

rộng qua đó nâng tổng t  lệ hộ sử d ng điện lên 99,9%, tăng 0,1% so với năm 

2018; mạng lưới điện ph c v  nông nghiệp tiếp t c được quan tâm đầu tư. 

Hoạt động du lịch, thương mại, dịch v  từng bước phát triển ổn định; 

Điểm Du lịch Bàu Trắng được Trung ương công nhận Danh lam thắng cảnh cấp 

Quốc gia đã tác động lượng du khách, doanh thu du lịch tăng so với cùng kỳ 

năm trước. Giá các mặt hàng thiết yếu ổn định, quản lý thị trường, vệ sinh an 

toàn thực phẩm được tăng cường. Công nghệ thông tin, hệ thống viễn thông tiếp 

t c phát triển. Cơ sở hạ tầng giao thông từng bước được đầu tư, hoạt động vận 

tải cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và đi lại của nhân dân tr n địa 

bàn. 

Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 

hội vùng đồng DTTS cơ bản ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của đồng 

bào dân tộc được cải thiện và nâng lên. Các sự v , sự việc phát sinh trong các 

nội dung hoạt động tôn giáo được giải quyết kịp thời, đảm bảo đ ng quy định 
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pháp luật. 

Làm tốt việc phân bổ và quản lý sử d ng vốn trong xây dựng cơ bản, việc 

bố trí vốn theo hướng tập trung hơn, nhiều công tr nh trong điểm tr n địa bàn 

huyện được đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhìn chung, tiến độ thực hiện 

khối lượng xây dựng đạt tương đối cao (129,35% kế hoạch), tiến độ giải ngân cơ 

bản đáp ứng theo yêu cầu tiến độ thực hiện và kế hoạch vốn được giao (96,32% 

kế hoạch), các công trình thanh toán nợ và công trình chuyển tiếp được quan 

tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác bồi thường giải tỏa được quan tâm, trong năm 

đã thực hiện phê duyệt chi phí, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền hơn 

200 t  đồng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư tr n địa bàn huyện. 

Công tác thu ngân sách nhà nước luôn được tập trung của cả hệ thống 

chính trị các cấp. Thu ngân sách năm 2019 đạt 250.000 triệu/120.000 kế hoạch, 

đạt 208,33% dự toán huyện giao. Công tác quản lý, khai thác nguồn thu được 

chặt chẽ hơn; quản lý tốt các nguồn thu phát sinh theo thời v  và huy động kịp 

thời vào ngân sách nhà nước. Chi ngân sách đảm bảo cho thực hiện các nhiệm 

v  bức xúc, cấp bách và các nhu cầu thiết yếu. Hoạt động tín d ng tiếp t c duy 

trì ổn định, góp phần tích cực th c đẩy kinh tế - xã hội địa phương. 

Văn hóa - Xã hội 

Chất lượng giáo d c tiếp t c được duy trì và có chuyển biến tiến bộ; t  lệ 

học sinh khá, giỏi ngày càng tăng; Hệ thống trường, lớp tiếp t c được quan tâm 

đầu tư xây dựng, kiên cố hóa; duy trì và giữ vững đạt chuẩn quốc gia 25/68 

trường (đang xét công nhận 04 trường); duy trì về phổ cập giáo d c tiểu học xóa 

mù chữ 18/18 xã, thị trấn; trong năm đã thực hiện sáp nhập 09 đơn vị thành 04 

đơn vị trường học. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch 

bệnh thực hiện tốt; bảo hiểm y tế toàn dân được tập trung triển khai. Các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể d c, thể thao, thông tin tuyên truyền nhiều mặt có 

chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, đề ơn đáp nghĩa, giảm nghèo 

được quan tâm thực hiện tốt. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm có nhiều cố 

gắng. Đời sống nhân dân tiếp t c được nâng lên. 

Cải cách hành chính và tổ chức nhà nƣớc 

Cải cách thủ t c hành chính tiếp t c được nâng dần chất lượng. Công tác 

tiếp công dân được duy tr  theo quy định, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp t c được 

quan tâm chỉ đạo thực hiện có kết quả và kiên quyết hơn. 

Tiếp t c triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7 và 8 tiếp t c 

rà soát sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giảm bi n chế; điều động, luân chuyển cán 

bộ công chức đảm bảo ổn định bộ máy; tổ chức rà soát hiện trạng thôn khu phố 

và dự kiến phương án sắp xếp lại thôn, khu phố chưa đủ điều kiện; đến nay có 

20 cơ quan, đơn vị sáp nhập lại còn 09 đơn vị; tổ chức thành công bầu cử 

Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019-2024; tiếp 

t c đẩy mạnh chấn chỉnh ý thức chấp hành nội quy, quy chế làm việc, k  luật 
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công v  theo Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường v  Tỉnh ủy.  

An ninh, Quốc phòng 

Tiếp t c được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội căn bản được giữ vững. Giao quân nghĩa v  quân sự, công an nhân dân đạt 

yêu cầu về số lượng và chất lượng. Những v  việc phức tạp phát sinh đều được 

tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời và có hiệu quả. Công tác kiểm tra, xử lý vi 

phạm hành chính tr n các lĩnh vực được đẩy mạnh, tập trung chỉ đạo thực hiện 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; tấn công, trấn áp 

tội phạm được tăng cường. 

II. Những hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm trong công tác quản 

lý, chỉ đạo và điều hành 

1. Một số hạn chế 

- Tiến độ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; việc liên kết, 

hợp tác theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp còn yếu, rời rạc. Dịch tả lợn Châu 

Phi đã gây thiệt hại phần nào cho sản xuất, chăn nuôi; giá cả nông sản không ổn 

định ảnh hưởng đến đời sống nông dân. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp 

còn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn nhiều 

khó khăn. Công tác thu gom, xử lý rác thải có l c chưa đảm bảo. Việc di dời các 

cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch v  gây ô nhiễm môi trường ra 

khỏi khu dân cư tập trung còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Triển khai thực 

hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn. 

- Tiến độ thu hút các dự án đầu tư xây dựng thứ cấp vào các c m công 

nghiệp còn nhiều khó khăn, chưa đạt yêu cầu. Hoạt động du lịch chưa khai thác 

hết tiềm năng, lợi thế hiện có; loại hình, sản phẩm du lịch chưa phong ph ; hoạt 

động vui chơi, giải trí sau nghỉ dưỡng còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn. 

- Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản trái 

phép còn tồn tại hạn chế, bất cập, yếu kém. Tình trạng lấn chiếm đất chưa sử 

d ng, khai thác trái phép cát xây dựng, các bồi nền còn diễn ra. Cải cách thủ t c 

hành chính có tiến bộ nhưng có mặt hiệu quả chưa cao, mức độ và hiệu quả triển 

khai cung cấp dịch v  công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch v  Bưu chính công 

ích chưa cao, còn hạn chế; hồ sơ giải quyết liên quan thủ t c đất đai trễ hạn còn 

nhiều. 

- Khó khăn trong tháo gỡ vướng mắc trong chồng lấn các quy hoạch, nhất 

là quy hoạch khoáng sản titan với quy hoạch các ngành, lĩnh vực khác đã phần 

nào ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Số dự án đầu tư 

ngoài ngân sách chậm triển khai còn nhiều, nhất là các dự án du lịch. Nguồn lực 

đầu tư phát triển còn hạn chế, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa 

đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông,... Tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải 

phóng mặt bằng của các dự án tuy được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhưng một 

số dự án vẫn còn chậm, ảnh hướng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. 
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- Giáo d c toàn diện có mặt còn hạn chế; t  lệ học sinh bỏ học còn cao. 

T  lệ giảm hộ nghèo chưa đạt (0,94/1%); công tác đào tạo nghề chưa gắn chặt 

với nhu cầu của thị trường lao động. Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, 

thông tin thị trường lao động chưa tốt. Việc nhân rộng những mô hình hỗ trợ 

ứng d ng khoa học – kỹ thuật còn hạn chế, hiệu quả còn thấp. 

- Tình hình an ninh trật tự tr n địa bàn huyện từng lúc, từng nơi vẫn còn 

tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Tình hình các loại tội phạm tuy được tập trung 

tấn công quyết liệt nhưng hoạt động một số loại tội phạm như: trộm cắp, ma túy, 

băng nhóm bảo kê, lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản ... còn diễn biến 

phức tạp. Số người nghiện tăng. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nơi còn 

mang tính hình thức, chưa tạo được khí thế mạnh mẽ toàn dân trong trong trấn 

áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tai nạn giao thông đường bộ tăng cả trên 03 

tiêu chí (số v , số người chết và số người bị thương). Tình hình tranh chấp, 

khiếu nại trong dân còn nhiều, có v  kéo dài, nhất là lĩnh vực đất đai, chưa giải 

quyết dứt điểm. 

2. Nguyên nhân 

Những hạn chế nêu trên có những nguyên nhân khách quan do khó khăn 

chung của nền kinh tế cả nước, của tỉnh, còn có nhiều nguyên nhân chủ quan: 

- Sự nỗ lực quyết tâm, quyết đoán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 

một số tổ chức, cơ quan, người đứng đầu đơn vị có l c, có việc chưa tốt; sự phối 

hợp triển khai thực hiện nhiệm v  của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa 

đồng bộ, còn l ng t ng, bị động. 

- Sự phối hợp công tác giữa các phòng, ban, đơn vị với nhau và phối hợp 

với các địa phương trong thực hiện nhiệm v  UBND huyện, Lãnh đạo UBND 

huyện giao có l c chưa kịp thời, có việc còn phải nhắc nhở nhiều lần. Việc 

nghiên cứu, đề xuất và tham gia ý kiến đối với các công việc UBND huyện yêu 

cầu có tiến bộ nhưng còn chậm, chất lượng chưa tốt, nhất là những công việc 

li n quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều địa phương, có trường hợp 

đùn đẩy trách nhiệm, tham mưu chưa sâu ảnh hưởng đến sự quyết định của 

UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường v  Huyện ủy ... 

- Vai trò tham mưu, c  thể hóa các chính sách, trách nhiệm của một số 

phòng, ban, đơn vị, địa phương chưa cao, chưa năng động, chưa sáng tạo. Vai 

trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số đơn vị chưa phát huy tốt tính chủ 

động và quyết đoán trong công việc. Vai trò tham mưu và phong cách, lề lối làm 

việc, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có mặt 

chuyển biến chậm và chưa đều; tiến độ và chất lượng tham mưu có mặt còn hạn 

chế. 

- Thực hiện nhiệm v  UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện giao có đơn 

vị còn chậm, chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Một số đơn vị thiếu kiểm 

tra, đôn đốc nội bộ và các đơn vị trực thuộc trong thực hiện kế hoạch, nhiệm v  

được giao; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo còn chậm. 
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- Công tác nắm bắt t nh h nh, tham mưu xử lý thông tin của một số cơ 

quan, đơn vị chưa kịp thời, chưa đạt yêu cầu; giải quyết chưa thấu đáo, dứt điểm 

những vấn đề bức x c, phát sinh của người dân ngay tại chỗ. 

- Công tác chuẩn bị các phi n họp của UBND huyện, HĐND huyện có 

nội dung chưa đảm bảo chất lượng. Một số lãnh đạo các đơn vị, địa phương 

chấp hành quy chế hội họp chưa nghi m t c, có l c chưa đ ng thành phần quy 

định. 

3. Một số  inh nghiệm 

Từ những hạn chế và nguy n nhân được n u tr n, UBND huyện r t ra 

một số kinh nghiệm như sau: 

-  ác định r  công việc trọng tâm, có kế hoạch c  thể và quyết tâm hoàn 

thành nhiệm v ; siết chặt k  luật, k  cương và ch  trọng công tác đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện các công việc, nhiệm v  đã giao. 

- Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tinh thần trách 

nhiệm, tính chủ động, quyết đoán và phối hợp xử lý tốt công việc ở cơ sở, nhất 

là những v  việc phát sinh phải giải quyết triệt để từ cơ sở; không đùn đẩy, né 

tránh các công việc có sự phối hợp của nhiều đơn vị, địa phương. 

-  ác định r  trách nhiệm, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân để xảy ra 

sai phạm, khuyết điểm trong quá tr nh thực hiện nhiệm v , ph c v  kiểm điểm 

trách nhiệm, đánh giá, xếp loại chất lượng các tổ chức, cá nhân vào cuối năm. 

Mọi thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều  hành 

phải có người chịu trách nhiệm. 

 - Nâng cao trách nhiệm tham mưu, chủ động, sáng tạo, k  luật, k  cương 

của cán bộ, công chức, vi n chức trong thực thi công v . 

 

 

Phần Thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 

 

Triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND 

tỉnh, Huyện ủy, Ban thường v  Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND 

huyện, Thường trực HĐND huyện về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều 

hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020.  

1. Tiếp t c chỉ đạo thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản theo hướng lấy hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng, phát triển bền 

vững gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho nhân dân; gắn phát triển 

nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng d ng khoa học kỹ 

thuật, cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp. Đổi mới cơ cấu giống; 

thực hiện tốt công tác khuyến nông. Phát triển và nâng cao hiệu quả đầu tư mô 
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hình sản xuất nông - lâm kết hợp, kinh tế trang trại. Thực hiện tốt nhiệm v  bảo 

vệ rừng và thực hiện các biện pháp lâm sinh phù hợp để nâng cao chất lượng 

rừng tự nhi n; ngăn chặn và đẩy lùi nạn phá rừng, giải quyết cơ bản tình trạng 

lấn chiếm đất rừng. Tiếp t c giao khoán quản lý và bảo vệ rừng cho hộ gia đ nh. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tr n lĩnh 

vực đất đai, khoáng sản, môi trường, không để xảy ra điểm nóng, phát sinh phức 

tạp. Giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong thực hiện bồi thường giải tỏa các 

công tr nh. Đôn đốc thực hiện đ ng tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án, 

công trình trọng điểm. Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng 

mạng lưới chợ. Chấn chỉnh công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, quản lý dự 

án đầu tư. Tăng cường công tác khuyến công, tiếp t c thực hiện di dời các cơ sở 

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở dịch v  gây ô nhiễm môi 

trường, các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi các khu dân cư tập trung. 

Thực hiện có hiệu quả công tác thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo đ ng quy 

định, chống thất thoát, lãng phí. 

3. Tập trung tổ chức tốt các sự kiện chính trị quan trọng của huyện; tiếp 

t c đổi mới toàn diện giáo d c và đào tạo; hạn chế tối đa t nh trạng học sinh bỏ 

học. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn 

đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp t c nâng cao 

hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 

và tình thần, thái độ ph c v  của đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế tại các cơ sở y 

tế. Thực hiện tốt chương tr nh Bảo hiểm y tế toàn dân theo lộ tr nh. 

4. Tiếp t c nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải cách thủ t c hành 

chính, cải tiến chất lượng các cuộc họp, hội nghị. Tiếp t c đổi mới phương thức, 

lề lối làm việc, tổ chức đối thoại công khai định kỳ với nhân dân, xây dựng 

chính quyền cấp huyện, xã trở thành chính quyền đối thoại, lắng nghe và đồng 

hành với người dân. Tiếp t c sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định 

Trung ương; nâng cao k  luật, k  cương hành chính, trách nhiệm của người 

đứng đầu và của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm v , công v ; xử lý 

nghi m các tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm trong thực thi công 

5. Thực hiện toàn diện nhiệm v  quốc phòng, quân sự của địa phương; 

hoàn thành chỉ tiêu giao quân và thực hiện tốt công tác diễn tập, huấn luyện; giữ 

vững an ninh chính trị và trật tự án toàn xã hội; tăng cường công tác tiếp dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; 

đôn đốc, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình thực thi công 

v ; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an ninh nông thôn, đẩy mạnh công 

tác xử lý, bài trừ ma túy, cờ bạc; xử lý nghi m các trường hợp vi phạm Luật 

giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống 

tham nhũng lãng phí. 

 6. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và có định hướng trong 
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thông tin, nhằm cung cấp thông tin chính thống để người dân hiểu đ ng, hiểu rõ 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tăng cường 

tổ chức các buổi đối thoại, tiếp xúc với công dân để giải quyết các sự v , sự việc 

và nắm t nh h nh dư  luận để kịp thời cung cấp thông tin, ngăn ngừa các trường 

hợp đưa tin sai sự thật, kích động, lôi kéo của các đối tượng xấu, lợi d ng. 

7. Tiếp t c phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc ph c những 

hạn chế, tồn tại để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm v  trong tình hình mới; tiếp t c giữ vững sự thống nhất 

cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của từng Thành viên UBND huyện trong quá trình thực hiện 

nhiệm v .  

Tr n đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban 

nhân dân huyện Bắc Bình năm 2019 và định hướng những nhiệm v  trong tâm 

năm 2020./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- TT (HU, HĐND) huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMT TQVN huyện;  

- Đại biểu HĐND huyện;                                                                         

- Các CQ, BN, ĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;                                                                            

- CVP, PCVP, CV; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Văn Long 
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