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I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

UBND huyện thực hiện nhiệm vụ điều hành, phát triển kinh tế xã hội 

trong bối cảnh kinh tế thế giới từng bước phục hồi sau ảnh hưởng nghiêm trọng 

của đại dịch Covid-19; kinh tế trong nước tiếp tục có bước phát triển, lạm phát 

được kiểm soát; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện ổn định; kinh tế tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động 

chuyển dịch theo hướng tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của 

chính quyền các cấp được nâng lên; kết cấu hạ tầng, môi trường đầu tư kinh 

doanh ngày càng được cải thiện; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, phát huy 

tiềm năng, thế mạnh của huyện; sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Kết 

cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ, diện mạo nông thôn có 

nhiều khởi sắc. Hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng đáp ứng nhu cầu sản 

xuất và đời sống của Nhân dân. 

2. Khó khăn 

Quy mô nền kinh tế còn hạn chế, các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là 

doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp. Việc sắp xếp, sáp nhập khu 

dân cư, đơn vị hành chính cấp xã đã có những tác động, ảnh hưởng đến công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền. Tình hình dịch 

bệnh, nhất là dịch Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi cùng với thiên tai, thời tiết diễn 

biến phức tạp, cực đoan đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân.  

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHỦ 

TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC 

Trong nhiệm kỳ qua, UBND huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đảm bảo các nguyên tắc trong hoạt động của cơ 

quan hành chính Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; kịp thời 

cụ thể hóa các Nghị quyết của BCH, BTV Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND 

huyện bằng các kế hoạch, chương trình, để các phòng, ban, ngành và UBND các 

xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Trên cơ sở chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, UBND huyện đã ban hành các cơ chế, chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn và đã đem lại hiệu quả thiết thực.   
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Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã ban hành 23.585 quyết định hành 

chính trên tất cả các lĩnh vực. Các văn bản trên được ban hành đảm bảo chất 

lượng, phù hợp thực tiễn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý Nhà 

nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều 

hành của UBND huyện.  

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung văn kiện Đại hội Đại hội Đảng các 

cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII; tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gắn với 

các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc 

cần định hướng dư luận; chủ trương, quan điểm, chính sách về xây dựng, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, về cải cách hành chính. 

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021 

1. Số lượng, cơ cấu, chất lượng thành viên UBND huyện 

1.1. Về số lượng 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ 

quy định về số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND, tại kỳ họp thứ Nhất, 

HĐND huyện khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã bầu ra 18 ủy viên UBND 

huyện gồm: 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 14 ủy viên. Trong nhiệm kỳ qua số 

lượng thành viên UBND huyện luôn có sự biến động do thành viên nghỉ hưu; do 

điều động, luân chuyển công tác. Hội đồng nhân dân huyện đã bầu bổ sung kịp thời 

thành viên UBND huyện theo quy định, đến nay UBND huyện có 17 thành viên.  

1.2. Về cơ cấu 

Cơ cấu thành viên UBND huyện được bầu đảm bảo đủ số lượng, đúng thành 

phần theo đúng quy định của Trung ương1. 

1.3. Về chất lượng 

Các thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đã tích cực học tập, rèn 

luyện nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, kỹ năng 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay, có 08 thành viên có trình độ Thạc sỹ; 

09 thành viên có trình độ Đại học; 12 thành viên UBND có trình độ Cử nhân và 

Cao cấp lý luận chính trị. 

Các đồng chí ủy viên UBND huyện đều đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm 

chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực công tác, có tinh thần trách nhiệm cao, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.  

                                           
1 Cơ cấu thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Chủ tịch UBND huyện phụ trách chung, phụ 

trách khối nội chính, Thanh tra, tổ chức bộ máy, quy hoạch và đối ngoại; 01 Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách 

kinh tế ngành, 01 Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn hóa - xã hội, 01 Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách 

kinh tế tổng hợp (từ tháng 4/2020, còn 02 PCT; 01 PCT phụ trách khối KT, NN và 01 PCT phụ trách VH-XH); 01 Ủy 

viên phụ trách công tác Công an; 01 Ủy viên phụ trách công tác Quân sự; 01 Ủy viên phụ trách công tác Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn; 01 Ủy viên phụ trách công tác Thanh tra; 01 Ủy viên phụ trách công tác Văn phòng HĐND-

UBND; 01 Ủy viên phụ trách công tác Nội vụ; 01 Ủy viên phụ trách công tác Tài chính - Kế hoạch; 01 Ủy viên phụ 

trách công tác Kinh tế - Hạ tầng; 01 Ủy viên phụ trách công tác Tài nguyên và Môi trường; 01 Ủy viên phụ trách 

công tác Giáo dục và Đào tạo; 01 Ủy viên phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội; 01 Ủy viên phụ 

trách công tác Văn hóa và Thông tin; 01 Ủy viên phụ trách công tác Tư pháp; 01 Ủy viên phụ trách công tác Y tế. 
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2. Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 

Thực hiện Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Nghị định  

108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 37/2014/NĐ-CP, đến nay, UBND huyện có 20 đơn vị trực thuộc; trong 

đó, có 12 cơ quan chuyên môn và 8 đơn vị sự nghiệp.2  

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp thuộc UBND huyện là 140 người, trong đó, nữ 73 người, chiếm 

52,14%; dân tộc thiểu số 03 người, chiếm 2,14%.  

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng tăng lên cả về 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý Nhà nước và trình độ lý luận 

chính trị. 

+ Về chuyên môn: Thạc sỹ: 25 người (chiếm 18%), Đại học, Cao đẳng: 90 

người (chiếm 64%); Trung cấp: 25 người (chiếm 18%). 

+ Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân, Cao cấp: 17 người, chiếm 12,2%; 

Trung cấp: 76 người, chiếm 54,3%. 

IV. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 

Nhiệm kỳ 2016-2021, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện đã thực 

hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước. Nguyên tắc tập thể 

lãnh đạo, cá nhân phụ trách được duy trì phát huy trong hoạt động điều hành. 

Hiệu quả công tác của từng thành viên nói riêng, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, 

điều hành của UBND nói chung được duy trì đảm bảo. Các chỉ tiêu về kinh tế xã 

hội, an ninh, quốc phòng cơ bản hoàn thành theo kế hoạch của Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra. 

Công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 

2016-2021 có nhiều đổi mới, đề cao nguyên tắc tập chung dân chủ, nâng cao trách 

nhiệm cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên UBND, bắm sát thực 

tiễn, lắng nghe ý kiến góp ý, kiến nghị để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc bằng 

những giải pháp phù hợp, thiết thực, phản ứng nhanh, hiệu quả trước những 

nhiệm vụ mới phát sinh để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn huyện.  

Các thành viên UBND huyện đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo 

Quy chế làm việc. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc ngành được phân công phụ trách. Tích cực tham mưu cho Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND huyện trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành. Thực hiện đầy 

đủ quyền hạn, trách nhiệm trong việc tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề 

                                           
2 Cơ quan chuyên môn gồm các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động 

- TB&XH, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Y tế, Thanh tra, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế 

và Hạ tầng, Văn phòng HĐND-UBND huyện.  

Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện gồm: Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch, Trạm Khuyến nông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dân số và 

KHHGĐ, Ban Quản lý Đền Mẫu Âu Cơ, Ban Quản lý Dự án và Môi trường - Đô thị, Hội Chữ thập đỏ. 
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thuộc thẩm quyền của tập thể UBND huyện. Trong nhiệm kỳ, các thành viên 

UBND huyện luôn đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ; đề cao 

trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên UBND và thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện. 

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương; các cơ quan hành chính Nhà nước 

các cấp tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hoạt 

động theo đúng quy định. Chủ tịch, các Phó chủ tịch, thành viên UBND huyện 

thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc và các 

quy định nhà nước.  

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện trên lĩnh 

vực kinh tế của đời sống xã hội 

2.1. Về phát triển kinh tế  

Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá và phát triển toàn diện.3 Sản xuất nông, 

lâm nghiệp và thủy sản của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tập trung chỉ 

đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, có sự liên kết chặt chẽ 

với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Tích cực chuyển đổi hình thức 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản từ nhỏ lẻ, kỹ thuật truyền thống sang quy mô hợp 

tác xã, trang trại, gia trại; đưa các giống lai, giống chất lượng cao và các loại vật 

nuôi đặc trưng vào sản xuất.4 Đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật mới về 

thâm canh cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, lúa chất lượng cao; tạo bước 

đột phá trong chuyển dịch cơ cấu giống, mùa vụ phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương. Các chương trình kinh tế nông nghiệp trọng điểm được lựa chọn gắn 

với quy hoạch vùng sản xuất; một số mô hình có hiệu quả đã được nhân rộng.5  

Sau 5 năm triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được 

những kết quả tích cực; kinh tế nông nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng, diện 

mạo nông thôn chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 

được nâng cao.6  

Sản xuất công nghiệp - TTCN được duy trì và phát triển; chủ động phối 

hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và các nhà đầu tư xúc tiến việc thành lập 

                                           
3 Tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân đạt 7,2% (vượt 1,7 % so với kế hoạch) trong đó: Nông, lâm 

nghiệp, thủy sản: 3,6% (kế hoạch 4,7%); Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng: 13,9% (kế hoạch: 6,3%); 

Dịch vụ - Thương mại - Du lịch: 8,7% (kế hoạch: 6,1%). Giá trị tăng thêm bình quân đầu người (giá thực tế): 34,2 

triệu đồng (kế hoạch: 28,5 triệu đồng). Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quần 14,02% (kế hoạch tăng trên 

10%/măm). Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội: 8.225,6 tỷ đồng (kế hoạch: 7.500 tỷ đồng).   
4 Ổn định diện tích gieo trồng cây hàng năm trên 12.000 ha, trong đó diện tích cây lương thực có hạt trên 

8.500 ha, sản lượng đạt trên 45.200 tấn/năm; Giá trị bình quân/ha canh tác và nuôi trồng thủy sản đến nay đạt 91,5 

triệu đồng (mục tiêu 90 triệu đồng), tăng 7,2 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. 
5 Mô hình lúa chất lượng cao: J02, HT1, Thiên ưu 8; rau an toàn; thanh long ruột đỏ; chuối tây xuất khẩu; 

nuôi trồng thủy sản theo công nghệ “sông trong ao”,... Xây dựng nhiều thương hiệu, nhãn hiệu góp phần nâng tầm 

giá trị cho sản phẩm nông nghiệp địa phương: Nhãn hiệu tập thể chè xanh Yên Kỳ, cam V2 Y Sơn, bí xanh Văn 

Lang, mật ong Gia Điền,… 
6 Trong nhiệm kỳ, đã hoàn thành 05 xã đạt chuẩn NTM, 09 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, bình quân toàn huyện 

đạt 16,1 tiêu chí/xã, tăng 4,3 tiêu chí/xã so với đầu nhiệm kỳ6. Huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư cho 

xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí ước đạt trên 300 tỷ đồng; vận động nhân dân hiến đất làm đường giao 

thông 208.782 m2, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới đạt trên 10.215 triệu đồng. 
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và quy hoạch Khu công nghiệp Hạ Hòa 1 (quy mô 400 ha) tại xã Xuân Áng và Vô 

Tranh; Khu công nghiệp Hạ Hòa 2 (quy mô 300 ha) tại xã Vô Tranh, Cụm công 

nghiệp Đồng Phì tại xã Xuân Áng (quy mô 75 ha); chuyển chức năng Cụm công 

nghiệp thị trấn Hạ Hòa (diện tích 35,95 ha) thành khu đô thị để đẩy mạnh phát 

triển đô thị thị trấn Hạ Hòa. Hoạt động thu hút đầu tư phát triển sản xuất công 

nghiệp theo đúng định hướng, thu hút dự án Nhà máy giầy xuất khẩu tại xã Bằng 

Giã và các dự án đầu tư mở rộng sản xuất may mặc, chế biến lâm sản tập trung tại 

các xã Ấm Hạ, Gia Điền, Hương Xạ. 

Tập trung đẩy mạnh công tác khuyến công, khuyến khích tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp và các hộ gia đình đổi mới dây chuyền công nghệ, tăng năng 

suất lao động, mở rộng quy mô sản xuất. Toàn huyện có 89 doanh nghiệp, 06 hợp 

tác xã và 326 hộ sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp - TTCN (tăng so với đầu 

nhiệm kỳ 35 doanh nghiệp, 66 hộ sản xuất), giải quyết việc làm cho trên 10.000 

lao động với mức thu nhập bình quân từ 4,5-5,5 triệu đồng/người/tháng. Sản 

lượng các sản phẩm chủ yếu đều tăng qua các năm, trong đó một số sản phẩm 

tăng trưởng mạnh góp phần tăng thu ngân sách.7  

Chú trọng thu hút các nhà đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng dịch vụ - du 

lịch và các sản phẩm du lịch đặc thù; tạo điểm nhấn tại một số khu, điểm du lịch 

nhằm nâng cao hiệu quả khai thác (đã thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư du lịch 

văn hóa sinh thái, nghỉ dưỡng tại các khu vực Đầm Vân Hội, Đầm Ao Châu). 

Hàng năm, có trên 200.000 lượt khách về dâng hương tại Đền Mẫu Âu Cơ và 

tham quan các điểm du lịch khác trên địa bàn.  

Các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng được tăng cường, 

hàng năm tổ chức hội chợ thương mại và tham gia hội chợ Hùng Vương nhằm 

quảng bá và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của huyện. Mạng 

lưới chợ nông thôn, dịch vụ thương mại đáp ứng tốt nhu cầu trao đổi, giao thương 

hàng hoá của nhân dân. Một số loại hình dịch vụ phát triển mạnh: Vận tải, y tế, 

viễn thông, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ ăn uống, đặc biệt là 

dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách đã tận dụng tốt lợi thế khi nút giao cao tốc 

IC11 được đưa vào hoạt động; một số loại hình như bảo hiểm, tín dụng, vui chơi 

giải trí bước đầu hình thành. Nhiều công trình tiêu biểu đã khởi công và hoàn 

thành đưa vào hoạt động trong nhiệm kỳ qua: Siêu thị Aloha, bến xe khách thị 

trấn Hạ Hòa, ngân hàng Liên Việt và các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Công 

tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại được quan tâm chỉ 

đạo, thực hiện. 

Công tác huy động nguồn lực phục vụ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

được chú trọng. Tổng số vốn đầu tư trong 05 năm ước đạt 8.225,6 tỷ đồng đạt 

109,7% kế hoạch. Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển khá nhanh, đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu sản xuất và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân8. Khởi công thực hiện 

                                           
7 Chế biến gỗ 336.107 m3, tăng 4,2 lần; răm tre, gỗ 211.473 tấn, tăng 17 lần; may mặc 2,059 triệu sản phẩm, 

tăng 8,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. 
8 Hệ thống giao thông quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn 100% được nhựa hóa, đạt cấp V miền núi trở lên; 100% 

đường huyện, đường liên xã, trục xã được cứng hóa; 16 xã có 80% diện tích nông nghiệp được tưới tiêu chủ động; 

100% hộ dân sử dụng lưới điện quốc gia; 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 70,5% trường học đạt 

chuẩn quốc gia, 96% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. 



6 

 

  

nhiều dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội như: 

nút giao cao tốc IC11, đường từ quốc lộ 70B đi thị trấn Hạ Hòa và đường tỉnh 

320D kết nối các xã phía nam với trung tâm huyện, đường tỉnh 314, dự án chỉnh 

trang đô thị thị trấn Hạ Hòa, Nhà Văn hóa công nhân lao động, trạm bơm Ngòi 

Hiêng, Ngòi Trang… 

Tập trung quy hoạch và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thị trấn Hạ Hòa 

theo tiêu chí đô thị loại V. Xây dựng và hoàn thiện các đồ án quy hoạch  khu nhà ở 

dân cư xã Bằng Giã và Vô Tranh; khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời - Suối Tiên, khu 

nhà ở đô thị phía nam thị trấn Hạ Hòa; khu dịch vụ đô thị, văn hóa, thể thao và học 

viện golf Ao Châu. Xây dựng quy hoạch và trình UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh 

tổng thể quy hoạch chung thị trấn Hạ Hòa đến năm 2030; bổ sung quy hoạch 01 

bến hàng hóa và 01 cụm bến thủy nội địa. 

Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản được tăng cường, xử phạt 

nghiêm các trường hợp vi phạm; gắn với trách nhiệm của chính quyền và người 

đứng đầu các xã, thị trấn với việc quản lý tài nguyên, mô trường, quản lý đất đai. 

Triển khai thu gom, xử lý rác thải theo đề án trên địa bàn thị trấn Hạ Hòa; khuyến 

khích các xã thực hiện quy hoạch điểm tập kết rác thải sinh hoạt, hình thành các 

tổ dịch vụ thu gom theo phương châm xã hội hóa, xây dựng Đề án phân loại rác. 

Đến nay, khu dân cư tập trung được thu gom, xử lý rác thải tại nông thôn đạt 

65%, tại thị trấn đạt 90% ; tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch và triển khai mở rộng 

bãi xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 của cấp huyện và cấp xã theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ thực 

hiện, là cơ sở pháp lý cho việc quản lý Nhà nước về đất đai, sử dụng đất hợp lý, 

tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.   

Tích cực khai thác nguồn thu vào ngân sách; triển khai các giải pháp giám 

sát chặt chẽ tiến độ thu; kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu, đẩy mạnh thu hồi 

nợ đọng thuế; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 14,02%/năm (KH tăng 

trên 10%). Tổng chi ngân sách huyện bình quân đạt 572 tỷ đồng/năm, chi đầu tư 

bình quân 170 tỷ đồng/năm, đảm bảo phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực 

hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách. Quan tâm đầu tư XDCB các công trình 

theo phân cấp và hỗ trợ các xã khó khăn về ngân sách đầu tư xây dựng trường 

học, trụ sở làm việc, trạm y tế...; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. 

Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các 

mô hình trình diễn, đưa cơ cấu giống vật nuôi, cây trồng mới có hiệu quả kinh tế 

cao vào sản xuất đại trà; máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng nhãn hiệu tập thể Chè xanh Yên Kỳ; xây dựng 

thương hiệu và cấp chứng nhận VietGAP cho một số sản phẩm nông nghiệp như bí 

xanh Văn Lang, dưa lê vàng Hàn Quốc, mật ong Gia Điền, măng trúc tươi Y 

Sơn…Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành 

chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản 

TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện đảm bảo hiệu quả. 
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2.2. Về văn hoá – xã hội 

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm; quy mô trường, lớp 

hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương. Chất lượng giáo 

dục mũi nhọn duy trì đứng trong tốp đầu của tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện 

được giữ vững. Cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, chuẩn hoá về trình độ và 

gương mẫu về trách nhiệm nghề nghiệp. Tích cực huy động, lồng ghép các nguồn 

lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học; bổ sung trang thiết bị dạy học 

tối thiểu theo quy định; chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đảm bảo 

kế hoạch giai đoạn 2015-2020 đề ra9. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng 

xã hội học tập đã có những chuyển biến tích cực.   

Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, truyền thông được duy trì thường 

xuyên, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương và các 

ngày kỷ niệm lớn hàng năm, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, thể 

thao chào mừng 70 thành lập Đảng bộ huyện Hạ Hòa, chào mừng Đại hội Đảng 

bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tỷ lệ phủ 

sóng phát thanh đạt trên 95%, hàng năm tuyên truyền trên 2.500 lượt tin, bài phát 

trên hệ thống truyền thanh.   

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện nếp 

sống văn minh được triển khai sâu rộng, 100% khu dân cư có nhà văn hóa. Hàng 

năm, có trên 87% khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá, trên 90% số hộ gia đình đạt 

tiêu chuẩn văn hoá, trên 92% cơ quan, đơn vị văn hóa. Phong trào thể dục thể thao 

quần chúng được diễn ra sôi nổi ở các xã, thị trấn. Các công trình văn hóa, di tích 

lịch sử trên địa bàn được trùng tu tôn tạo, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các di 

sản văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, “Tín 

ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ” và Lễ hội Đền Chu Hưng được đưa vào danh mục di sản 

văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, Tượng Mẫu Âu Cơ được công nhận bảo vật 

quốc gia. Việc nâng cấp, sửa chữa các thiết chế văn hóa cơ sở đã được quan tâm 

thực hiện, rà soát và đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị nhà 

văn hóa khu dân cư 4.841,8 triệu đồng, cải tạo sửa chữa nâng cấp đài truyền thanh 

huyện và cơ sở: 1.012,5 triệu đồng. Tích cực triển khai việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, duy trì hiệu quả Trang thông tin 

điện tử của huyện.  

Chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện, 

mạng lưới khám chữa bệnh tại các tuyến tiếp tục được củng cố, tăng cường theo 

hướng xã hội hóa và lộ trình công bằng về giá dịch vụ trong khám chữa bệnh, dự 

phòng và nâng cao sức khỏe. Trung tâm y tế huyện được đầu tư xây dựng hiện 

đại, trang thiết bị đầy đủ; các xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100% theo 

                                           
9 Trong nhiệm kỳ, đã huy động các nguồn vốn xây mới 112 phòng học, 79 phòng chức năng với tổng 

kinh phí 119,2 tỷ đồng; sửa chữa và nâng cấp 266 phòng học, 73 phòng chức năng với kinh phí 15,7 tỷ đồng, mua 

sắm trang thiết bị dạy học cho các trường 5,65 tỷ đồng. Tổng số phòng học các trường mầm non, tiểu học, THCS 

có 794 phòng, 100% phòng học kiên cố và bán kiên cố (tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ). Xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc gia theo kế hoạch, dự kiến đến hết năm 2020 có 62/88 trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 70,5%, tăng 20 

trường so với đầu nhiệm kỳ (mục tiêu 65%). 
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kế hoạch giao. Tổ chức tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, đẩy mạnh các hoạt 

động y tế dự phòng, duy trì quản lý giám sát dịch bệnh từ huyện đến cơ sở; đẩy 

mạnh tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm như vi rút Zika, vi rút 

Corona, lây truyền HIV,…; không để xảy ra  lây lan dịch bệnh trên người. Kiện 

toàn và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp, thường 

xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở 

kinh doanh, không để ngộ độc xảy ra trên địa bàn. Công tác Dân số - Phát triển, 

chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm thường xuyên; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 

hàng năm luôn dưới 1%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 12,5%, giảm 

1,5% so với đầu nhiệm kỳ. 

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chỉ đạo tích cực; các chính 

sách, chương trình, dự án giảm nghèo được triển khai có hiệu quả. Công tác  đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được chú trọng; gắn đào tạo nghề với 

giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực10. Thực hiện đầy đủ, kịp 

thời, đúng chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với 

cách mạng và chính sách hậu phương quân đội. Công tác an sinh xã hội được thực 

hiện đầy đủ, kịp thời. Trong nhiệm kỳ, vận động ủng hộ và xóa nhà tạm cho người 

có công, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổng kinh phí hỗ trợ xóa nhà 

tạm 9.897 triệu đồng cho 346 hộ; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho 100 hộ, trị 

giá 2.300 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, công tác bảo vệ chăm 

sóc sức khỏe trẻ em. 

2.3. Về quốc phòng, an ninh 

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, củng cố nền quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Triển 

khai tốt công tác huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hỗ 

trợ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển 

quân hàng năm; tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện 

và cấp xã bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch.  

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thực hiện hiệu quả 

chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác 

tuần tra, kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Phong trào “Toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc” được triển khai sâu rộng, bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế - 

chính trị - văn hóa. Duy trì củng cố xây dựng lực lượng công an từ huyện đến cơ 

sở vững mạnh, làm nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc; thực hiện có 

hiệu quả kế hoạch bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh 

công an xã, thị trấn. 

2.4 Công tác Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ 

Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, nhận đơn; giải quyết phản 

ánh, kiến nghị của công dân theo quy định. Tổ chức thanh tra theo chương trình 

                                           
10 Số lượng lao động xuất khẩu 1.361 người, giải quyết việc làm mới tăng thêm cho 7.945 người, tỷ lệ lao 

động qua đào tạo và truyền nghề đạt 62%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp chứng chỉ đạt 28,5%. Chương trình giảm 

nghèo được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo 5,7%, giảm trung bình 1,72%/năm; tỷ lệ hộ cận nghèo 5,11%, 

giảm 0,9%/năm.  
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kế hoạch, kịp thời phát hiện sai phạm, uốn nắn và xử phạt góp phần chấn chỉnh ý 

thức chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm đối với tập thể, người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. 

 Thường xuyên làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ 

sở; thực hiện nghiêm túc công tác thẩm định, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật. Tổ chức triển khai thi hành các Luật mới ban hành đúng quy định. 

Thực hiện có hiệu quả công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn huyện. 

Công tác Tổ chức bộ máy được quan tâm thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ, phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 

sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, là một trong huyện thực hiện tốt và có số xã 

giảm nhiều nhất trong cả nước, giảm từ 33 xã, thị trấn xuống còn 20 xã, thị trấn. 

Công tác cán bộ được chú trọng, đã thực hiện việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng và giải quyết chế 

độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo theo quy định. Công tác 

cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, công tác xây dựng chính 

quyền được thực hiện nghiêm túc, tỉ lệ chính quyền đạt tiêu chuẩn trong sạch 

vững mạnh bình quân hàng năm đạt 70%. Triển khai thực hiện kịp thời các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử Đại biểu 

Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đến nay đã tổ chức xong hội 

nghị hiệp thương lần 2 và hội nghị xin ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với 

người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp. 

3. Công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế làm việc 

3.1 Công tác cải cách hành chính 

UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng chính 

quyền và cải cách hành chính trong đó chú trọng xây dựng chính quyền điện tử và 

cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân 

khi liên hệ giải quyết công việc với cơ quan hành chính Nhà nước. Không ngừng, 

tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, từng bước xây dựng cơ quan 

hành chính của huyện hiện đại, dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, 

phù hợp với yêu cầu quản lý trong quá trình phát triển. Trong quá trình thực hiện, 

UBND huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai kế 

hoạch cải cách thủ tục hành chính của huyện.  

3.2 Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND huyện đã ban hành Quy chế làm việc. Việc 

xây dựng và ban hành quy chế làm việc được thực hiện nghiêm túc, đã quán triệt 

và triển khai thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Phân công 

trách nhiệm cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, nghiên cứu cụ thể 

hóa tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nguyên tắc trong hoạt động của cơ quan 

hành chính Nhà nước từ huyện đến các xã, thị trấn. Kết quả thực hiện quy chế làm 

việc của UBND huyện thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy 

định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn giúp việc cho UBND huyện đã thực 

hiện đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND quyết định các 

vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng theo đúng 

quy định của Pháp luật. 
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4. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của UBND cấp dưới 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của UBND 

cấp dưới luôn được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu 

quả trên tất cả các lĩnh vực, hoạt động kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới; chất 

lượng, hiệu quả, hiệu lực trong kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt góp phần 

tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. Hằng năm, UBND huyện xây dựng và ban hành kế hoạch, 

chương trình kiểm tra, giám sát theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Qua kiểm tra, 

giám sát hoạt động UBND cấp dưới đã triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế 

làm việc; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo 

đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Việc kiểm tra đã góp phần nâng cao 

ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động; kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc 

liên quan đến tổ chức, người dân và doanh nghiệp; việc quản lý và sử dụng tài sản 

công, chế độ hội họp đảm bảo tiết kiệm đúng quy định. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về ưu điểm 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tập 

thể UBND huyện đã đoàn kết thống nhất, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, triển 

khai thực hiện có kết quả Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; phối hợp chặt 

chẽ với MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các ngành, các cấp làm tốt công tác quản lý 

Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. 

Kinh tế tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế, cơ cấu 

nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu hút đầu tư kết cấu 

hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng then chốt có nhiều đột phá, tạo sức lan tỏa và thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả Đề án sáp nhập đơn vị hành 

chính cấp xã, khu dân cư; tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, nổi bật 

là “Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ” và Lễ hội Đền Chu Hưng được công nhận là di 

sản văn hóa phi vật thể  Quốc gia, Tượng Mẫu Âu Cơ là bảo vật Quốc gia; dịch vụ 

y tế có nhiều tiến bộ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho sức khỏe nhân dân. Công tác 

cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính có bước tiến mới; 

Trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. 

2. Hạn chế, tồn tại 

Quy mô nền kinh tế của huyện chưa phát triển đúng tiềm năng, một số sản 

phẩm thiếu tính cạnh tranh trên thị trường; nhiều cơ sở sản xuất gặp khó khăn về 

nguyên liệu, vật tư, nguồn vốn phục vụ sản xuất. Quy hoạch vùng sản xuất nông 

nghiệp chưa rõ nét, kinh tế tập thể có sự phát triển về số lượng tuy nhiên chất 

lượng, hiệu quả hoạt động còn thấp. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

có sức cạnh tranh thấp. Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường 

còn có những hạn chế nhất định; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số 
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công trình, dự án chưa đảm bảo tiến độ; vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt chưa được 

triệt để, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. 

Chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa 

đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của thị trường, công tác giảm nghèo chưa thực 

sự bền vững. Các điều kiện dạy và học chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; công tác xã 

hội hóa giáo dục chưa phát huy hết tiềm năng trong nhân dân. 

Việc thực hiện quy định về quy ước, hương ước ở một số địa phương chưa 

nghiêm túc; hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở còn thấp. 

Chất lượng công tác khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở chưa cao. 

Trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tai nạn giao thông 

chưa được kiềm chế triệt để. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ, 

công chức chưa đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm. Việc tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật chưa đi vào chiều sâu, chưa đáp ứng một cách thực chất  nhu 

cầu thực tiễn của xã hội và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, 

đơn vị. 

3. Nguyên nhân hạn chế, tồn tại 

Xuất phát điểm kinh tế của huyện thấp, kết cấu hạ tầng đã được đầu tư nhưng 

chưa đồng bộ; dễ bị tác động bởi suy giảm kinh tế trong nước. Giá cả một số mặt 

hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng không ổn định, sản phẩm sản xuất 

ra có thời điểm tiêu thụ khó khăn, sức cạnh tranh của sản phẩm chưa cao.  

Thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai ngày càng bất thường, dịch bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi, dịch bệnh trên người, đặc biệt là Đại dịch Covid-19 đã gây 

thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống nhân dân. 

Địa bàn huyện trải rộng, địa hình phức tạp, quỹ đất sử dụng cho sản xuất 

manh mún, nhỏ lẻ, khó dồn đổi ruộng đất để áp dụng cơ giới hóa; hạn chế khả 

năng đầu tư, trở ngại cho việc hình thành liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu 

thụ sản phẩm. 

Công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp một số thời điểm thiếu 

tập trung, chưa quyết liệt; việc cụ thể hóa Nghị quyết và tổ chức thực hiện ở một số 

phòng, ban, xã, thị trấn còn hạn chế; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một 

số vị trí công tác chưa thể hiện rõ nét. Năng lực chuyên môn và khả năng tham 

mưu của một số cán cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa năng động, sáng tạo. 

Công tác phân tích, dự báo thị trường các sản phẩm nông nghiệp của chính 

quyền địa phương và người dân còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi; 

một bộ phận Nhân dân phát triển sản xuất tự phát, không theo quy hoạch dẫn đến 

rủi ro kinh tế cao, gây ô nhiễm môi trường nông thôn. Việc bố trí nguồn lực đầu 

tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đầu nhiệm kỳ còn dàn 

trải, khó khăn trong công tác triển khai xây dựng các công trình. 

Cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - 

xã hội trong công tác triển khai, thực hiện có thời điểm thiếu đồng bộ, chưa chặt 

chẽ dẫn đến chất lượng một số nhiệm vụ chưa cao. 
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PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

1. Căn cứ Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại 

hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện 

nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, chương trình, 

dự án, kế hoạch và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả.  

2. Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy UBND các cấp và các cơ quan 

chuyên môn của UBND huyện ngay sau kết thúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo về số 

lượng, cơ cấu, chất lượng, nâng cao chất lượng hoạt động điều hành của UBND.  

3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách 

thủ tục hành chính; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách 

pháp luật, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm 

thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 

kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính. Chú trọng hoàn thiện cơ chế chính 

sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh tăng hấp dẫn thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.   

4. Tăng cường công tác chỉ đạo đối với cơ sở. Coi trọng công tác tư vấn, 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 

của các xã, thị trấn. 

5. Đẩy mạnh công tác phối hợp với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban 

MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc giám sát các hoạt động quản lý 

hành chính nhà nước, mở rộng quyền dân chủ để nhân dân được tham gia nhiều 

hơn vào hoạt động của chính quyền. Đổi mới cơ chế, chính sách, cải thiện môi 

trường đầu tư, thu hút mạnh đầu tư tạo nguồn lực, điều kiện phát triển kinh tế - xã 

hội của huyện; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng 

sản và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn 

mới. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của UBND huyện 

nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. UBND 

huyện trân trọng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND 

huyện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, CPCT; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Việt Dũng 
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