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PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÕNG - AN NINH NĂM 2022 

 
A. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi  

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự 

giúp đỡ của các Sở, ban, ngành tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thị ủy, sự 

giám sát của HĐND thị xã cùng với sự nỗ lực của toàn thể Nhân dân, doanh 

nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, việc chỉ đạo điều hành các mặt 

công tác của UBND thị xã được duy trì thuận lợi, tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội đảm bảo quốc phòng - an ninh ổn định. 

2. Khó khăn  

Thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, mưa nhiều gây thiệt hại cho cây trồng, 

vật nuôi. Dịch bệnh Covid-19 và giá cả các mặt hàng tăng đã ảnh hưởng đến tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội và mọi hoạt động, đời sống của Nhân dân trên địa bàn 

thị xã.  

B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC  

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

1.1. Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết 

liệt, linh hoạt tổ chức gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây 

trồng, tổng diện tích cây lương thực có hạt 887,28 ha, ước đạt 100,42% so với Kế 

hoạch tỉnh và Nghị quyết HĐND thị xã giao. Tổng sản lượng cây lương thực có 

hạt ước 3.520,34 tấn, ước đạt 98,06 % so với kế hoạch tỉnh và Nghị quyết HĐND 

thị xã.  

1.2. Chăn nuôi: Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

bệnh, tái đàn phát triển sản xuất, chăm sóc đàn vật nuôi, thủy sản, duy trì số lượng 

đàn gia súc, tập trung phát triển lợn, gia cầm và thủy sản, tổng đàn gia súc là 8.712 

con (gồm trâu, bò, lợn, dê), ước đạt 106,58% so với kế hoạch tỉnh và Nghị quyết 

HĐND thị xã giao. Đàn gia cầm ước là 83.022 con, ước đạt 110,61% so với kế 

hoạch tỉnh và Nghị quyết HĐND thị xã giao.  
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1.3. Lâm nghiệp: Diện tích có rừng 7.361,04 ha
1
; tỷ lệ độ che phủ rừng 

65,34%, tăng 0,25% so với cùng kỳ năm 2021, ước đạt 100% so với kế hoạch tỉnh 

và Nghị quyết của HĐND thị xã giao. 

1.4. Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong ao 38,42 ha, ước đạt 

100% so với Kế hoạch tỉnh và Nghị quyết HĐND thị xã giao. Tổng sản lượng 

thủy sản nuôi trồng và khai thác tự nhiên ước thực hiện 205,62 tấn, ước đạt 

84,47% so với Kế hoạch giao, tăng 2,76% so với cùng kỳ năm 2021. 

1.5. Về thủy lợi và phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai: Duy trì công tác quản 

lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng... hệ thống thủy lợi nhằm đáp ứng năng lực tưới 

tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch 

phòng chống thiên tai. Đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm để có phương án khắc 

phục các thiệt hại do thiên tai đem lại của nhân dân và các công trình thủy lợi. Tổng 

thiệt hại ước tính 660 triệu đồng.  

1.6. Thực hiện các chương trình đề án lớn; tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới: Tuyên truyền, vận động người dân về định 

hướng phát triển cây Quế nhằm thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất theo 

hướng hàng hóa; liên kết trong sản xuất và xã hội hóa đầu tư, gắn với xây dựng 

nông thôn mới. Khuyến khích, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho doanh 

nghiệp đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp, gắn với đào tạo nghề, 

chuyển đổi và giải quyết việc làm cho lao động. 

1.7. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới  

- Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM thị xã Mường Lay; Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm; hướng dẫn các xã triển khai thực hiện xây dựng Nông 

thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2022- 2025, đã thực 

hiện rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025; 

ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên
2
. Phân 

bổ, giao Kế hoạch vốn 100% các chương trình MTQG đảm bảo theo tiêu chí, danh 

mục đầu tư để triển khai thực hiện các Chương trình, dự án.  

- UBND thị  xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị hướng 

dẫn UBND xã Lay Nưa triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới theo văn 

bản của Trung ương, tỉnh; tiếp tục huy động các nguồn lực trên địa bàn, triển khai 

thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Lay Nưa. Tiến hành rà soát, đánh 

giá các tiêu chí theo bộ tiêu chí  nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn 

                                           
 

1
 Rừng tự nhiên 7.054,11 ha; rừng trồng: 198,02 ha; Rừng ngoài quy hoạch: 108,91ha. 

 
2
 Quyết định số 727/QĐ- UBND ngày 07/10/2022 của UBND thị xã về việc kiện toàn BCĐ các chương 

trình MTQG trên địa bàn thị xã Mường Lay, giai đoạn 2021- 2025; Quyết định 139/QĐ-BCĐ ngày 03/3/2022 ban 

hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị xã Mường Lay, giai 

đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 2031/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND thị xã Mường Lay về thực hiện 

Chương trình MTQG giảm nghèo, bền vững năm 2022 trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 2244/KH-UBND ngày 

29/9/2022 của UBND thị xã Mường Lay về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về dân số năm 2022; Kế hoạch số 2379/KH-UBND ngày 13/10/2022 

của UBND thị xã Mường Lay về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thị xã Mường Lay năm 

2022. 
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của tỉnh, các sở ngành, kết quả có 18/19 tiêu chí nông thôn mới cơ bản đạt
3
, 17/19 

tiêu chí nông thôn mới nâng cao cơ bản đạt
4
. 

2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng  

Những tháng đầu năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bị đình trệ, sau 

đó hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn đã phục hồi và phát triển, tổng giá 

trị sản xuất công nghiệp và xây dựng theo giá so sánh 2010, ước đạt 111.583 triệu 

đồng
5
, đạt 81,39% so với Nghị quyết HĐND thị xã giao, tăng 5,42% so với cùng 

kỳ năm 2021; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng theo giá thực tế ước đạt 

161.068 triệu đồng, tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2021.  

3. Hoạt động thƣơng mại, dịch vụ, du lịch, vận tải 

3.1. Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

theo giá thực tế ước thực hiện 367,718 triệu đồng, ước đạt 136,88% so với kế 

hoạch giao và tăng 2,91% so với cùng kỳ năm 2021. 

3.2. Hoạt động du lịch: Hoạt động du lịch được quan tâm, duy trì thực hiện 

tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, tổng số khách du 

lịch và lưu trú tại thị xã 7.582 lượt người. Tổng doanh thu hoạt động từ dịch vụ lưu 

trú 3.791 triệu đồng. 

3.3. Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách: Tổng doanh thu hoạt động vận tải 

hàng hóa và hành khách ước đạt 10.540 triệu đồng, tăng 43,9% so với năm 2021. 

4. Cân đối thu chi ngân sách nhà nước, hoạt động tài chính, ngân hàng  

4.1. Cân đối thu chi ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách địa phương 

ước thực hiện 163.485 triệu đồng, đạt 126,9% so với dự toán tỉnh giao, đạt 126,4% 

so với Nghị quyết HĐND thị xã giao, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2021, các chỉ 

tiêu thu ngân sách địa phương đều đạt và vượt so với dự toán giao. Chi ngân sách 

địa phương ước thực hiện 162.071 triệu đồng, đạt 125,6 % so với dự toán giao.  

4.2. Hoạt động ngân hàng: Triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính 

phủ và Ngân hàng cấp trên trong thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho 

cho khách hàng; đảm bảo tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu 

tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tín dụng tiêu dùng. 

Tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT, NHCSXH ước 

thực hiện 31/12/2022: 313.877 triệu đồng, tăng 0,11% so với cùng ký 2021. Tổng dư 

nợ 348.563 triệu đồng, tăng 0,06% so với cùng kỳ. 

5. Đầu tƣ phát triển 

Thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân, DN 

đầu tư sản xuất kinh doanh phát huy hiệu quả đã huy động được nhiều nguồn lực 

cho phát triển kinh tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2022: 69.493 triệu đồng, 

trong đó: Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước: 44.957 triệu đồng (gồm vốn đầu tư 

                                           
3
 01 tiêu chí chưa đạt

 
(tiêu chí nghèo) 

4
 02 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí nghèo, tiêu chí về nhà ở dân cư) 

 
5
 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010: 60.971 triệu đồng, Giá trị sản xuất xây dựng theo giá 

so sánh 2010:50.612 triệu đồng. 
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công trung hạn và vốn các CTMTQG); vốn đầu tư ngoài nhà nước và khu vực 

DNTN: 24.536 triệu đồng.  

Tiếp tục khuyến khích phát triển các ngành lĩnh vực; trên địa bàn hiện có 08 

HTX
6
, tổng số vốn đăng ký 5.800 triệu đồng, có 429 hộ kinh doanh cá thể, kinh tế 

tập thể và hộ kinh doanh trên địa bàn cơ bản hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu thị 

trường, cung cấp đảm bảo hàng hóa, dịch vụ cho Nhân dân trên địa bàn thị xã. 

Nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo có 

nhiều đổi mới. Xây dựng kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh năm 2022 của thị xã. Tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển 

khai thuận lợi các bước chuẩn bị đầu tư các dự  án Thủy điện Nậm He hạ, Khu văn 

hóa tâm linh… 

6. Khoa học - Công nghệ, Tài nguyên và Môi trƣờng 

6.1. Khoa học – Công nghệ 

Tổ chức thực hiện mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật 

trong sản xuất và chăn nuôi góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 

nông nghiệp
7
. Triển khai Dự án liên kết sản xuất và chăn nuôi lợn an toàn thực 

phẩm giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn thị xã
8
. Năm 2022, được UBND tỉnh công 

nhận Làng nghề bánh Khẩu Xén, bánh Chí Chọp tại Bản Bắc II, xã Lay Nưa thị xã 

Mường Lay tại Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên. 

6.2. Công tác tài nguyên và môi trường 

a) Công tác quản lý đất đai: Công tác quản lý đất đai tiếp tục được tăng 

cường; Thực hiện đảm bảo các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định
9
. Công khai 

Quy hoạch sử dụng đất thị xã Mường Lay giai đoạn 2021 -2030, kế hoạch sử dụng 

                                           
 

6
05 HTX đang hoạt động, với 48 thành viên, tổng số vốn đăng ký là 5.800 triệu đồng (03 HTX hoạt động lĩnh 

vực nông nghiệp, 02 HTX hoạt động lĩnh vực TM&XD); 03 ngừng hoạt động, đang tiến  hành làm thủ tục giải thể với 

24 thành viên, tổng số vốn đăng ký là 18.800 triệu đồng (HTX Thủy Sơn; HTX Hoàng Dũng, HTX vận tải và xây dựng Đức 

Thịnh không có mặt tại địa bàn). Thu nhập trung bình của lao động làm việc thường xuyên trong HTX 32 triệu 

đồng/năm; Tổng số tiền Thuế thu nộp ngân sách Nhà nước 212 triệu đồng. 

 
7 

Lũy kế tính đến kỳ báo cáo thị xã đã tổ chức tuyển sinh mở lớp đào tạo nghề nông thôn  10 lớp với 302 

học viên, đạt 125,8 % so vơi Kế hoạch tỉnh, đạt 302% so với Nghị quyết HĐND thị xã (trong đó có 07 lớp, 207 học 

viên thuộc Chương trình MTQG  năm 2022);  tổ chức 10 lớp tập huấn cho 300 người dân, với tổng kinh phí 78 triệu 

đồng. 
8
 Quy mô 189 con lợn, số hộ đăng ký tham gia 27 hộ dân với tổng kinh phí: 1.244,529 triệu đồng. Trong 

đó: Xã Lay Nưa: Số hộ tham gia: 20 hộ; Quy mô: 137 con; tổng kinh phí: 891,371 triệu đồng; Phường Na Lay: Số hộ tham 

gia: 02 hộ; Quy mô: 26 con; Tổng kinh phí: 176.,579 triệu đồng; Phường Sông Đà: Số hộ tham gia: 05 hộ; Quy mô: 26 con; 

Tổng kinh phí: 176.,579 triệu đồng. 

 
9
 Đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất tổng số 175 giấy chứng nhận (Cấp mới (lần đầu): 15 giấy; Cấp biến động, chuyển nhượng: 160 giấy). Bàn giao 

đất thực địa cho 06 hộ dân nhận đất phải di dời nơi ở cũ do đất có nguy cơ sạt lở  nguy hiểm đến tính mạng con 

người. Bàn giao đất ở thực địa cho 03 hộ dân nghèo trên đại bàn phường Na Lay thị xã Mường Lay; Cấp phép cho 

02 hộ gia đình chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nộp ngân sách gần 130 triệu đồng. 
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đất năm 2022
10

; triển khai các bước xây Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Thực hiện 

đảm bảo công tác giao đất lâm nghiệp trên địa bàn
11

. 

b) Công tác tài nguyên, môi trường: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, phường thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Tăng cường công 

tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường sinh thái tới 

mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Thường xuyên kiểm tra, quản lý nhà 

nước về khoáng sản, môi trường trên địa bàn. Năm 2022, thị xã không có trường 

hợp nào vi phạm về lĩnh vực môi trường.  

7. Công tác quản lý đô thị, giao thông, xây dựng, quy hoạch 

- Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 

trên địa bàn thị xã được chú trọng. Nhiều công trình công trình đầu tư xây dựng được 

nghiệm thu, đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả, công năng sử dụng, đáp ứng nhu 

cầu phát triển KT-XH của địa phương. Thực hiện cấp 31 hồ sơ cấp giấy phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ; công tác quy hoạch đảm bảo theo quy định
12

. 

- Thực hiện kế hoạch an toàn giao thông năm 2022, xây dựng kế hoạch lập lại 

trật tự đô thị dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội đua thuyền đuôi én
13

. 

- Công tác quản lý hệ thống cây xanh đô thị, hệ thống lưới điện và thu gom 

xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý hệ thống thoát nước thải được đảm bảo theo quy 

định
14

. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG NĂM 2022 VÀ 

THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH DỰ ÁN 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tƣ công năm 2022  

UBND thị xã đã bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành của Trung 

ương, tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, thị xã 

đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, sát sao để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

nhằm đẩy nhanh tiến độ, chất lượng và giải ngân thanh toán vốn đầu tư. Tổng kế 

hoạch vốn giao và phân bổ chi tiết năm 2022: 44.957 triệu đồng, trong đó: Vốn 

cân đối ngân sách địa phương: 15.779 triệu đồng (gồm vốn do cấp huyện quản lý 

                                           
10

 Tổ chức thành công đấu giá đất ở cho 20 thửa đất đủ điều kiện. Giá khởi điểm 3.953 triệu, giá trúng đấu 

giá 4.477 triệu theo quy định của pháp Luật. 
11

 Thực hiện rà soát, đo đạc đất lâm nghiệp có rừng giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quản 

lý và bảo vệ diện tích 1.924,58 ha, đạt 99,2% so với khối lượng thiết kế dự toán, đạt 100% diện tích đất lâm nghiệp 

có rừng thực tế trên địa bàn thị xã; thực hiện rà soát, đo đạc diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng, đến nay thực 

hiện được 1.252,70 ha, đạt 80,8% so với khối lượng thiết kế dự toán, đạt 100% diện tích đất lâm nghiệp chưa có 

rừng trên địa bàn thị xã. 
12

 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Hạt kiểm lâm thị xã, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết các khu 

điểm TĐC trên địa bàn thị xã (bãi đỗ xe, khuôn viên cây xanh, đường giao thông N13,…) xử lý 02 bộ hồ sơ thẩm 

định về quy hoạch: (quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án điểm ĐCĐC Hô Huổi Luông A xã Lay Nưa, thị 

xã Mường Lay, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án điểm ĐCĐC Hô Huổi Luông A xã Lay Nưa, thị xã 

Mường Lay) 

 
13

Ban hành Kế hoạch số 403/KH-BATGT ngày 02/3/2022 của Ban ATGT thị xã về việc xây dựng Kế 

hoạch năm an  toàn giao thông năm 2022; Kế hoạch số 1377/KH-BATGT ng ày 21/6/2022 của Ban ATGT thị xã  

 
14

 Chăm sóc hơn 6.812 cây xanh đô thị; 600 cây xanh phong trào; trồng bổ sung thêm hơn 700 cây (cây 

Muồng Đen, Muồng Ngủ). Tổng số đèn chiếu sáng 984 bóng, 25 tủ điều khiển. Thu gom, xử lý gần 4.896,5 m3 rác 

thải, tiến hành các biện pháp kỹ thuật phân loại, công nghệ đốt và dùng chế phẩm sinh học để xử lý rác tại Bãi xử lý 

rác thải. 
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(định mức 30%): 6.079 triệu đồng; Vốn do cấp tỉnh quản lý (định mức 70%): 8.800 

triệu đồng; Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất theo phân cấp: 900 triệu đồng); 

Vốn Ngân sách trung ương: 29.178 triệu đồng (gồm vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc 

miền núi theo QĐ 2085/QĐ-TTg: 25.295 triệu đồng; Vốn CTMTQG xây dựng 

nông thôn mới: 3.883 triệu đồng). Tiến độ triển khai thực hiện các dự án được đảm 

bảm khối lượng thi công, tiến độ giải ngân vốn. Ước thực hiện giải ngân vốn đầu 

tư NSNN năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023: 44.957 triệu đồng, đạt 100% kế 

hoạch vốn giao
15

 

(Có biểu số 08 kèm theo) 

2. Tình hình triển khai thực hiện 3 Chƣơng trình MTQG năm 2022 

UBND thị xã đã kịp thời ban hành các văn bản, Kế hoạch triển khai thực hiện 

các Chương trình MTQG trên địa bàn thị xã; thực hiện rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo 

các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025; ban hành Quy chế làm việc và phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên
16

. Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh giao 

và phân bổ chi tiết vốn, UBND thị xã đã thực hiện phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn 

cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường để triển khai thực hiện các Chương 

trình, dự án. Tổng kinh phí nguồn vốn phân bổ 3 Chương trình MTQG (đã phân bổ 

vốn 100% kế hoạch): 10.041 triệu đồng
17

. Lũy kế giải ngân đến 30/11/2022, đã thực 

hiện giải ngân 999 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (đạt 26,87% so với vốn giao) và 

55,770 triệu đồng vốn sự nghiệp (đạt 0,88% vốn giao); tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, chủ các dự án tập trung triển khai, phấn đấu đến hết ngày 31/01/2023 giải ngân 

đạt kết quả cao nhất theo chỉ đạo của tỉnh. 

(Có biểu số 09 kèm theo) 

3. Tình hình triển khai thực hiện Dự án Ổn định dân cƣ phát triển kinh 

tế - xã hội vùng tái định cƣ thủy điện Sơn La theo Quyết định số 666/QĐ-TTg 

ngày 31/5/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ 

UBND thị xã đã thực hiện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập, trình thẩm định 

các hồ sơ liên quan đến Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái 

định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ 

                                           
15

 Vốn ngân sách TW giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 10/12/2022: 14.786 triệu đồng, đạt 51% so với 

kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023: 29.178 triệu đồng, đạt100% kế hoạch vốn giao. 

- Vốn ngân sách địa phương giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 10/12/2022: 14.874 triệu đồng, ước thực 

hiện đến hết ngày 31/01/2023: 15.779 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn giao.  

 
16

 Quyết định số 727/QĐ- UBND ngày 7/10/2022 của UBND thị xã về việc kiện toàn BCĐ các chương 

trình MTQG trên địa bàn thị xã Mường Lay, giai đoạn 2021-2025; Quyết định 139/QĐ-BCĐ ngày 03/03/2022 Quy 

chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị xã Mường Lay, giai đoạn 2021-

2025; Kế hoạch số 2031/KH-UBND ngày 6/9/2022 của UBND thị xã Mường Lay về thực hiện Chương trình 

MTQG giảm nghèo, bền vững năm 2022 trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 2244/KH-UBND ngày 29/9/2022 của 

UBND thị xã Mường Lay về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi về dân số năm 2022; Kế hoạch số 2379/KH-UBND ngày 13/10/2022 của UBND thị xã 

Mường Lay về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thị xã Mường Lay năm 2022. 
17

 Vốn đầu tƣ phát triển: Đã thực hiện phân bổ chi tiết vốn  3.717 triệu đồng. Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới: 3.717 triệu đồng để thực hiện 01 dự án khởi công mới, 01 dự án chuyển tiếp giai đoạn trước. Vốn 

sự nghiệp: Đã phân bổ chi tiết 6.324 triệu đồng, trong đó: Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: 501 

triệu đồng. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Vốn sự nghiệp 3.962 triệu đồng. Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Vốn sự nghiệp 1.861 triệu đồng (Kinh phí giao đầu 

năm 1.901 triệu đồng, trong năm giảm 129 triệu đồng theo Quyết định số 2105/QD-UBND ngày 15/11/2022 của 

UBND tinh). 
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tướng Chính phủ theo quy định. Đến thời điểm hiện tại số dự án đã được UBND 

tỉnh đã phê duyệt quyết định đầu tư: 12 dự án. Hiện còn dự án đang hoàn thiện hồ 

sơ dự án để trình cấp thẩm quyền thẩm định là: 01 dự án (dự án Xây dựng, tôn tạo 

di tích khu nghỉ mát Pú Vạp- đường giao thông Đồi Cao - Pú Vạp-Nậm Cản đang 

thực hiện hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, công tác khảo cổ 

học và hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định 

(Có biểu số 10 kèm theo) 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI 

1. Công tác Giáo dục - Đào tạo 

Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề năm học 2022-2023, quy 

mô trường, lớp các cấp học được duy trì, ổn định. Tỷ lệ huy động trẻ mầm non, 

học sinh phổ thông ra lớp đều đạt và vượt so với kế hoạch tỉnh và thị xã giao. Chất 

lượng chăm sóc trẻ mầm non và giáo dục các cấp học được nâng lên. Thực hiện 

nghiêm túc chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục; thực hiện tốt công 

tác dạy học 02 buổi/ngày. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt 

động dạy-học theo mô hình VNEN (lớp 4,5), mô hình trường học mới đối với lớp 

8, 9 linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu 

quả Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với các lớp 1, 2, 3, 6, 7; duy 

trì và nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí trường học đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục và trường chuẩn Quốc gia, phổ cập giáo dục – xóa mù chữ, xây dựng 

nông thôn mới lĩnh vực giáo dục năm 2022
18

 . 

2. Lao động, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cai nghiện ma túy 

và phòng chống HIV/AIDS 

a) Công tác lao động - việc làm và đào tạo nghề: Công tác quản lý nhà 

nước về lĩnh vực lao động, tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động 

theo các mục tiêu, nhiệm vụ, rà soát các đối tượng học nghề, tổ chức tuyển sinh, 

khai giảng các lớp đào tạo nghề, hướng nghiệp cho các đối tượng lựa chọn nghề 

phù hợp với bản thân. Số lao động được đào tạo nghề nông thôn: 302 lao động, đạt 

125,8% so với Kế hoạch tỉnh, đạt 302 % so với Nghị quyết HĐND thị xã; Số lao 

động được giải quyết việc làm mới 412 lao động, đạt 104,3% so với Kế hoạch 

tỉnh, đạt 137,3% so với Nghị quyết HĐND thị xã giao. 

b) Công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ: Tổ chức triển 

khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao 

động, phòng chống cháy nổ năm 2022. Năm 2022, thị xã không có vụ việc vi 

phạm về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; không xảy ra các vụ hỏa hoạn, 

tai nạn lao động.  

c) Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo trợ xã 

hội: Hoạt động đền ơn đáp nghĩa được duy trì thực hiện tốt, thăm hỏi, tặng quà các 

đối tượng chính sách, người có công với cách mạng
19

. Công tác bảo trợ xã hội, 

                                           
18

 03/03 xã, phường và thị xã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, THCS mức độ 3, chuẩn XMC mức độ 2. 

 
19

Thực hiện trao quà nhân dịp tết Nguyên Đán  cho 898 lượt người thuộc các đội tượng, chính sách với tổng 

kinh phí thực hiện: 324,4 triệu đồng. Tổ chức kỷ niệm 75 ngày thương binh liệt sỹ 27/7, thăm và tặng quà cho 216 
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phòng chống tệ nạn xã hội được chú trọng gắn với tăng cường thực hiện chính 

sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội 

chi trả 2.769,420 triệu đồng
 20

, 100% các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ 

BHYT theo quy định.  

d) Công tác xóa đói giảm nghèo: Chỉ đạo triển khai tổng điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 đảm bảo công khai, minh bạch, kết quả rà soát sơ 

bộ tổng số hộ nghèo cuối kỳ 225 hộ, chiếm tỷ lệ 7,22 % (giảm 24 hộ so với đầu kỳ); 

hộ cận nghèo là 73 hộ, chiếm tỷ lệ 2,34% (tăng 37 hộ so với đầu kỳ). Thực hiện tốt 

công tác cứu đói, hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn năm 2022
21

. 

e) Công tác cai nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn xã hôi: Tổ chức triển 

khai, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động về phòng,chống HIV/AIDS 

và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thị xã 
22

. Phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan quản lý tốt 5 đối tượng xã hội trên địa bàn thị xã, đạt 

166,7% kế hoạch tỉnh và Nghị quyết HĐND thị xã giao. 

f) Lĩnh vực chăm sóc trẻ em, vì sự tiến bộ Phụ nữ và bình đẳng giới: Tiếp 

tục thực hiện tốt các chỉ tiêu về bảo vệ chăm sóc trẻ em. Thực hiện trích Quỹ Bảo 

trợ trẻ em để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ chức các hoạt 

động vì trẻ em với kinh phí 149,770 triệu đồng. Phối hợp với Quỹ BTTE tỉnh Điện 

Biên, tiếp nhận và trao xe đạp cho 05 trẻ em là đối tượng học sinh nghèo vượt khó 

học khá, giỏi và trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã với tổng số tiền hỗ trợ là 10 

triệu đồng.    

3. Y tế, dân số  

a) Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân: Thực hiện tốt công tác chăm 

sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Đảm bảo cung ứng thường xuyên và đủ 

thuốc, vật tư, sinh phẩm cho công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch 

bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và hoạt động của các mục 

                                                                                                                                       
lượt đối tượng, kinh phí 88,650 triệu đồng. Tặng 02 con trâu, giá trị 30 triệu đồng cho 02 hộ gia đình là thân nhân 

liệt sỹ; hỗ trợ xây dựng nhà cho 01 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, số tiền 55,500 đồng. Phối hợp với Sở Lao 

động Thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên trao 01 phần quà của Vingroup cho 01 bệnh binh trị giá 15 triệu đồng. 

Hỗ trợ xây nhà cho 01 gia đình thân nhân liệt sỹ (hộ bà Đặng Thị Mão), tổng số tiền được hỗ trợ là 196 triệu đồng 

(Công ty Xổ sổ tỉnh Trà Vinh hỗ trợ: 150 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo thị xã: 20 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp 

nghĩa thị xã: 20 triệu đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa phường Sông Đà: 6 triệu đồng). 
20

 Chi trợ cấp hàng tháng cho 419 lượt người có công và thân nhân với kinh phí  995,592 triệu đồng; chi trợ cấp 01 

lần cho 02 lượt người với kinh phí 1,8 triệu đồng; Chi tiền thờ cúng cho 24 người thờ cúng liệt sỹ, số tiền: 33,6 triệu đồng; 

Chi mai táng phí cho 14 đối tượng với số tiền  208,6  triệu đồng; Chi tiền ăn thêm cho 02 đối tượng với số tiền 2 triệu đồng; 

Chi trợ cấp hàng tháng cho 4.791 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí 2.488,120 triệu đồng; trợ cấp mai táng 

phí cho 38 đối tượng số tiền 281,3 triệu đồng.  

 
21

 Cứu đói trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho 556 hộ với 1.903 nhân khẩu, số gạo hỗ trợ 

28.545kg; Cứu đói giáp hạt năm 2022 cho 933 hộ, 3.183 khẩu, số gạo được hỗ trợ 47.745 kg;Trao 20 suất quà giá 

trị 10 triệu đồng cho các hộ nghèo trên đia bàn; Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 34 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 

có nhu cầu hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa. Đang tiếp tục thực hiện rà soát hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo 

chương trình hỗ trợ của Bộ Công an. 

 
22

Kế hoạch  số 350/KH-UBND ngày 28/02/2022 về phòng, chống mại dâm năm 2022 trên địa bàn thị xã; 

Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 01/03/2022 về triển khai thực hiện công tác cai nghiện – Quản lý sau cai nghiện 

ma túy năm 2022 trên địa bàn thị xã Mường Lay. 
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tiêu Chương trình y tế 
23

. 3/3 xã phường tiếp tục duy trì tiêu chí quốc gia về y tế xã 

2011- 2020. 

b) Công tác phòng, chống Covid- 19: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, 

chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả theo chỉ đạo, hướng dẫn 

của Trung ương, của tỉnh và thị xã, đảm bảo tuân thủ theo tinh thần Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 
24

. Triển khai thực hiện tốt công tác 

tiêm phòng vắc xin phòng COVID -19 theo Kế hoạch 
25

; 

c) Công tác dân số: Dân số trung bình năm 2022 là 11.618 người; tỷ suất 

sinh 15,06‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 8,52‰; tỷ số giới tính khi sinh là 98,4số 

bé trai/100 bé gái.  

4. Văn hoá, thể dục thể thao và Truyền thanh truyền hình, công nghệ 

thông tin 

a) Công tác thông tin, tuyên truyền: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

phường đã làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại 

của đất nước và của địa phương
26

. Chất lượng và thời lượng phát sóng truyền 

thanh, truyền hình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thị xã và nhu cầu thông 

tin của Nhân dân
27

. 

b) Hoạt động văn hóa, văn nghệ: Tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo vệ giữ 

gìn các di sản văn hóa vật thể, phi vậy thể trên địa bàn thị xã. Tổ chức thực hiện tốt 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chỉ đạo UBND các xã, phường 

tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy ước, xây dựng gia đình văn hóa, tổ, bản văn hóa. 

                                           
23

 Số lượt khám chữa bệnh 14.774 lượt người (số lần khám tại TTYT là 12.086 lượt; số lần khám tại 

TYT là 2.688 lượt); số lượt kê đơn 10.795 lượt (Kê đơn tại TTYT: 7.457lượt, Kê đơn tại TYT: 3338 lượt); 

điều trị nội trú được 3.583 lượt; Số ngày điều trị trung bình của 1 đợt điều trị là 6,76 ngày. Công tác tiêm 

chủng mở rộng được triển khai thường xuyên ở 03/03 xã, phường. 
24

 Lũy kế  số ca bệnh Covid-19 là 3.312 bệnh nhân, bệnh nhân điều trị COVID - 19 đã khỏi: 3.312 bệnh nhân 

(Khu điều trị 700 BN, Tại nhà 2,612 BN). Không có bệnh nhân chuyển nặng, không có bệnh nhân tử vong.   
25 

Tổng số liều vắc xin đã tiêm 29.002 liều cụ thể: 

+  Đối tượng từ 18 tuổi trở lên là 22.983 liều (Mũi 1 được 6.234/6.455 liều , đạt 96,6%; Mũi 2 được 6.055 liều 

đạt 94%; Mũi bổ sung 5.033 liều  đạt 78%; Mũi nhắc lại lần 1 được 4.415 liều  đạt 94,8%; Mũi nhắc lại lần 2 được 1246 

liều  đạt 98,1%) 

+ Đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm được 3.149 liều (Mũi 1được 1.176 liều /1.201 đạt 97,8%; Mũi 2 

được 1.156 liều vắc xin đạt 98,6%; Mũi 3 được 817 liều đạt 93%.  

+ Đối tượng cho trẻ em từ 5 đến < 12 tuổi tiêm được 2.870 liều  (Mũi 1 được 1.536/1.590 liệu  đạt 96,6%; 

Mũi 2 được 1.334 liều vacxin  đạt 84%. 

 
26 

Đến thời điểm báo cáo đã thực hiện tuyên truyền lưu động 301 buổi/12 điểm với 106.800 lượt người 

nghe; Khẩu hiệu tuyên truyền 535 băng. Tin bài:327 tin bài; Tuyên truyền trên sóng truyền thanh: 115 buổi. Nội 

dung tuyên truyển: Tuyên truyền Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Lễ hội Hoa Ban và cuộc thi Người đẹp Hoa 

Ban năm 2022; Đại hội TDTT thị xã; Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ XI; Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện 

Biên Phủ; Tuyên truyền Đề án 06,… 
27

 Sản xuất 52 chương trình truyền thanh với 1.246 tin bài, phóng sự; 52 trang truyền hình cơ sở phản ánh 

tỉnh hình chính trị của địa phương; 52 chuyên mục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thời lượng từ 25-30 

phút/chương trình.Tiếp tục thực hiện việc tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh truyền hình Điện 

Biên trên các kênh VOV1, VOV2, ĐTV, Chương trình truyền thanh thị xã. Tổng thời lượng máy phát FM: 2534 

giờ, đạt 100% kế hoạch giao. 
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c) Hoạt động thể dục, thể thao: Các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức 

phù hợp, đảm bảo an toàn, ứng phó với dịch bệnh, vừa đáp ứng được yêu cầu của 

Nhân dân. Phong trào toàn dân tham gia TDTT tiếp tục được duy trì và phát 

triển
28

. Tổ chức thành công Đại hội TDTT thị xã lần thứ XI năm 2022. Tham gia 

Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ XI, năm 2022 và đoạt 02 giải ba môn điền 

kinh (nội dung 400m và 800m). 

d) Công nghệ thông tin: Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan 

và phục vụ người dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, 

chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ tốt cho việc 

ứng dụng CNTT, sử dụng có hiệu quả các thiết bị được đầu tư. Tiếp tục đẩy nhanh 

việc thực hiện đề án chuyển đổi số, “Chính phủ số”, “Xã hội số”, “Công dân số” 

để người dân ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của công dân khi thực hiện 

chuyển đổi số quốc gia 
29

. Phối hợp với Thông tin và Truyền thông tỉnh, Viettel 

Post mở 01 lớp tập huấn hướng dẫn người dân đăng các sản phẩm nông nghiệp lên 

sàn thương mại điện tử với sự tham gia của hơn 70 người. 

5. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chuyên đề: “Dân tộc và Phát triển”, giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thường xuyên tuyên truyền, 

vận động Nhân dân nhất là người đứng đầu điểm nhóm tôn giáo, già làng, trưởng 

bản, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư giữ gìn, phát huy bản sắc văn 

hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, loại bỏ tập tục lạc hậu, vận động người dân có 

đạo, nhân dân trong tổ, bản đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện tốt chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
30

. Thực hiện đảm bảo các 

chính sách đối với người có  uy tín
31

. 

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, TƢ PHÁP, THANH TRA, KHIẾU 

NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

1. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính  

a) Công tác xây dựng chính quyền: Đẩy mạnh việc siết chặt kỷ luật kỷ, 

cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong, trách nhiệm trong thực thi nhiệm 

vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiên phong, 

                                           
28

 Tổng số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên năm 2022 là: 4.307/4307, đạt 100% so 

với kế hoạch tình và thị xã giao; Số gia đình thể thao: 693/680 gia đình, đạt 101,91% so với kế hoạch tỉnh và thị xã 

giao; Tổng số câu lạc bộ cầu lông thị xã: 23/23 CLB; số câu lạc bộ văn hóa thể thao du lịch: 03CLB. 
29

 Triển khai thực hiện sử dụng sim ký số PKY đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường. Tổng số cán bộ 

lãnh đạo được cấp và sử dụng sim PKY 21 người.  

 
30

 Thị xã hiện có 03 điểm nhóm tôn giáo đang hoạt động, cụ thề: Nhóm đạo Tin Lành Việt Nam Miền Bắc: 

Có 02 nhóm Hô Nậm Cản và Hô Huổi Luông đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo năm 

2017,với tổng số 51 hộ = 297 nhân khẩu (Nam 156; Nữ 141). Cụ thể:Nhóm Hô Huổi Luông có 39 hộ với 223 nhân 

khẩu (Nam 116; Nữ 107. Dưới 12 tuổi: 85 nhân khẩu (Nam 54, nữ 31). Nhóm Hô Nậm Cản có 12 hộ với 74 nhân 

khẩu (Nam 40; Nữ 34). Dưới 12 tuổi 26 nhân khẩu (Nam 13, Nữ 13);  Nhóm Công giáo Na Lay: Có 13 hộ = 40 

nhân khẩu (trong đó có 10 hộ với 30 nhân khẩu tại phường Na Lay, 02 hộ với 06 khẩu tại phường Sông Đà, 01 hộ 

với 04 khẩu tại xã Lay Nưa) thường trú và tạm trú trên địa bàn thị xã Mường Lay thuộc Giáo họ Điện Biên, sinh 

hoạt tôn giáo ngoài cơ sở tại Tổ 4 phường Na Lay đã được UBND phường Na Lay chấp thuận đăng ký sinh hoạt 

tôn giáo tập trung năm 2019. Trong năm 2022, điểm nhóm Công giáo không tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung. 
31

 Tổ chức 01 hội nghị gặp mặt biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021; 

tặng 08 suất quà của UBMTQVN tỉnh Điện Biên trị giá 4 triệu đồng; khen thưởng đối với 03 tập thể và 05 cá nhân 

với số tiền là 4,920 triệu đồng; tặng quà cho 32 người có uy tín nhân dịp tết Nguyên đán với số tiền là 16 triệu 

đồng; thăm hỏi ốm đau 01 nguời có uy tín với số tiền là 0,8 triệu đồng 
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gương mẫu và kiểm soát được việc thực thi công vụ của của đội ngũ cán bộ, công 

chức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp Triển khai thực hiện tốt công tác xây 

dựng chính quyền cơ sở năm 2022
32

. Công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy 

cơ quan hành chính sự nghiệp được đẩy mạnh, rà soát quy định chức năng nhiệm 

vụ của các đơn vị, xây dựng Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức, công 

tác tiếp nhận, điều động công chức, viên chức, giải quyết các chế độ cho người 

cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định
33

.  

Các phong trào thi đua được phát động mạnh mẽ rộng khắp trên tất cả các 

lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng 

những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới, nhân tố mới, 

gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua. Việc xét khen thưởng được 

thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích; công khai, công 

bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục. 

b) Công tác cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính được quan 

tâm chỉ đạo thực hiện, đẩy mạnh việc cải thiện và nâng cao thứ hạng về Chỉ số 

CCHC năm 2022; nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công trực tuyến, minh 

bạch trong quá trình thực hiện công tác CCHC ở các xã, phường, tổ chức kiểm tra, 

đánh giá thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và thực hiện Đề án 06 năm 2022 

tại 03/03 xã, phường. Duy trì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện 

cơ chế một cửa liên thông trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành 

chính đã được xử lý, giải quyết nhanh chóng, kịp thời không để tồn đọng hồ sơ 

công việc
34

. 

2. Công tác tƣ pháp: UBND thị xã đã xây dựng và triển khai thực hiện các 

chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2022 
35

. Chất lượng công tác tuyên 

                                           
 

32
 Ban hành Kế hoạch xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2022-2026; Kế hoạch thực hiện 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo năm 2022. Tổ chức bầu cử và ban 

hành  03 Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND ( 02 chủ tịch; 01 phó 

chủ tịch); hoàn tất thủ tục trình phê chuẩn bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay và hoàn tất thủ 

tục bầu miễn nhiệm ủy viên UBND thị xã theo quy định. 
33

 Thị xã đã ban hành Quyết định chuyển công tác 04 công chức, viên chức (trong đó 03 công chức, 01 viên 

chức); tiếp nhận 05 công chức, viên chức (trong đó 01 công chức lãnh đạo, 04 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo).Tuyển dụng 15 (trong đó 10 viên chức sự nghiệp khác, 05 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Giáo viên 03, 

Nhân viên Y tế 01, Nhân viên Kế toán 01). Giao nhiệm vụ hướng dẫn tập sự 12 người. Xoá tập sự, bổ nhiệm vào ngạch 

công chức, viên chức 07 (trong đó 06 công chức, 01 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo). Ban hành 01 Quyết định 

Quy định số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Mường Lay. Nghỉ hưu 02 viên chức sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo. Giải quyết thôi việc: 03 viên chức; Điều động và bổ nhiệm 02 công chức lãnh đạo, quản lý; Bổ 

nhiệm lại 02 công chức, viên chức (trong đó 01 công chức, 01 viên chức quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo); điều 

động và bổ nhiệm 05 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo; Bổ nhiệm mới 06 (trong đó 02 công chức, 04 viên chức). 

Quyết định không bổ nhiệm lại: 01 công chức lãnh đạo quản lý.Biệt phái 01 viên chức sự nghiệp khác; thôi biệt 

phái 02 viên chức. Điều động 19 công chức, viên chức (trong đó 04 công chức, 15 viên chức sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo).Tinh giản biên chế: 01 viên chức sự nghiệp khác (nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108). 
34

 Cấp thị: 1.432 hồ sơ, lệ phí thu, nộp 33,709 triệu đồng; Cấp xã 1.415 hồ sơ, lề phí thu nộp 21,600 triệu 

đồng. 
35

 Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 17/01/2022 về công tác Tư pháp năm 2022; Kế hoạch số 60/KH-UBND 

ngày 13/01/2022 về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã 

Mường Lay; Công văn số 1023/UBND-TP ngày 10/5/2022 về việc phổ biến, khai thác, sử dụng và xây dựng hệ dữ liệu 

văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022; Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày 09/3/2022 về công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 

480/KH-HĐPB ngày 10-3-2022 của Hội đồng PBGDPL thị xã về hoạt động của Hội đồng năm 2022,… 
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truyền phổ biến pháp luật được tăng cường, tập trung đến nhiều đối tượng
36

; Tổ 

chức Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến 2030
37

. Công tác hành chính tư pháp; quản lý, xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cũng được quan tâm, thực hiện.Tiếp tục 

duy trì 03/03 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện tốt Chương trình 

hành động Quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, các quy 

định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ 

ký, hợp đồng giao dịch
38

. 

3. Công tác thanh tra và Phòng, chống tham nhũng 

 a) Công tác thanh tra: Chỉ đạo xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch 

thanh tra năm 2022. Thực hiện và ban hành kết luận 01 cuộc thanh tra việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về P, CTN, TC tại Ban quản lý dự án các công 

trình thị xã (tồn năm 2021 chuyển sang). Tổ chức thực hiện 02 cuộc thanh tra năm 

2022 theo Kế hoạch 
39

,  

b) Công tác tiếp công dân: Trong năm tiếp 03 lượt (03 người) đến phản ánh, 

kiến nghị ở cấp thị 
40

. Qua công tác tiếp công dân lãnh đạo UBND, Ban TCD thị 

xã đã giải thích, hướng dẫn cho công dân hiểu rõ các chế độ, chính sách liên quan, 

đáp ứng tâm tư nguyện vọng của công dân, góp phần hạn chế đơn, thư phát sinh. 

c) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: Tổng số 

đơn đã tiếp nhận trong kỳ là 11 đơn, trong đó UBND thị xã và xã, phường tiếp nhận 8 

đơn kiến nghị, đã giải quyết 100%. Thị ủy tiếp nhận 03 đơn phản ánh kiến nghị, trong 

đó 03 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển xử lý theo quy định.  

d) Phòng, chống tham nhũng: Tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt, 

triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; chương trình kế hoạch của các cấp, các ngành về PCTN gắn với việc thực hiện 

Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 

01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

                                           
36 

Thực hiện 05 chuyên đề về “Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; “Một số quy định về 

phòng, chống bạo hành trẻ em”; “Chuẩn tiếp cận pháp luật”; “Phòng, chống ma túy” “Những giá trị, tiện ích của cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân gắn chíp điện tử, định danh và xác thực điện tử”; Tổ chức 01 Hội nghị tập 

huấn kiến thức pháp luật và tư vấn pháp luật cho Phụ nữ năm 2022 cho 90 người tham dự đại biểu là thành viên Ban chấp 

hành Hội LHPN thị xã.
 

 
37

 Gồm: 01 Ban Chỉ đạo của UBND thị xã; 03/03 Tổ công tác của UBND phường, xã; 38/38 Tổ công tác 

của các tổ dân phố, bản; Lực lượng Công an: 01 Ban Chỉ đạo của Công an thị xã; 03/03 Tổ công tác của Công an 

phường, xã; theo Kế hoạch số 1048/KH-UBND ngày 13/5/2022 cho gần 300 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp 

việc thực hiện Đề án. 

 
38

 Ban hành 08 văn bản trả lời việc kiểm tra, xác minh việc lưu trữ sổ đăng ký hộ tịch cho công dân có yêu 

cầu đăng ký lại việc hộ tịch; cấp trích lục cải chính hộ tịch cho 49 trường hợp. Cấp trích lục bản sao từ sổ hộ tịch 27 

việc. Lệ phí thu nộp ngân sách nhà nước: 2,436 triệu đồng; Công tác chứng thực. Tổng số hồ sơ chứng thực 889 

việc, lệ phí thu được 2,070 triệu đồng (trong đó: Chứng thực bản sao giấy tờ 887 việc = 887 bản sao =1,970 triệu 

đồng; Chứng thực hợp đồng giao dịch: 02 việc = 02 hồ sơ = 0,1 triệu đồng). 

 
39 

Trong đó 01 cuộc thanh tra quản lý sử dụng tài chính; 01 cuộc thanh tra chấp hành các quy định của 

pháp luật về tiếp công dân,  KNTC, P, CTN, tiêu cực và quản lý, sử dụng tài chính. Kết quả đã ban hành kết luận 01 

cuộc, 01 cuộc đang trong giai đoạn kết thúc. Qua thanh tra đã yêu cầu đơn vị được thanh tra khắc phục, sửa chữa 

các hạn chế tồn tại, tăng cường chấp hành các quy định của pháp luật. 

 
40

 Trong đó Ban TCD tiếp thường xuyên 02 lượt (02 người); lãnh đạo UBND thị xã tiếp định kỳ 01 lượt (01 người). 
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cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập 

theo quy định (số liệu năm 2021) đối với CB,CC thuộc UBND thị xã 78 người 
41

, cán 

bộ, công chức thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể 19 người 
42

. Số bản kê khai đã được 

công khai đảm bảo 100%. Triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập 

năm 2022 theo quy định. 

V. QUỐC PHÕNG – AN NINH 

1. Quân sự - Quốc phòng: Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng 

chiến đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị diễn ra trên địa bàn. Tổ 

chức Lễ giao, nhận quân năm 2022 và bàn giao cho các đơn vị 
43

. Triển khai thực 

hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; phát huy tốt 

vai trò của các thành viên Hội đồng GDQPAN thị xã; triển khai thực hiện dự án Thao 

trường huấn luyện thị xã Mường Lay (giai đoạn I); khảo sát, xây dựng trận địa phòng 

không 12,7mm; tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Mường Lay 

năm 2022
44

. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân 

nâng cao cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn phá hoại 

của các thế lực thù địch phản động. 

2. An ninh, trật tự xã hội: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được 

giữ vững ổn định. Tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân nâng cao cảnh 

giác, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng 

cường công tác đấu tranh, điều tra, xử lý các vụ vi phạm về TTXH; phạm tội về 

ma túy, hình sự, vi phạm về TTATGT; Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 

cấp CCCD lưu động trên địa bàn, hồ sơ định danh điện tử đối với những trường 

hợp đã được cấp CCCD, tổng số CCCD đã thu nhận: 9.204 trường hợp. Số thu 

nhận cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử: 6.921 trường hợp. 

C. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

1. UBND thị xã triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND 

tỉnh và thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an 

ninh, Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 tới các cơ 

quan, đơn vị. Ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; chương trình giải pháp chỉ đạo, 

điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 bám sát các nhiệm vụ 

trọng tâm. 

2. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc 

của UBND tỉnh Địện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Quyết định số 

17/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021; Chỉ đạo ban hành và thực hiện nghiêm túc 

                                           
 

41
 Trong đó: Kê khai hàng năm 69 người, đối tượng bổ nhiệm mới và tuyển dụng 09 người. 

 
42

 Trong đó; Kê  khai hàng năm 14 người, đối tượng bổ nhiệm mới và tuyển dụng 03 người, kê khai bổ sung 02 người. 

 
43

 Thực hiện bảo đảm đủ số chỉ tiêu trên giao là 28/28 công dân, đạt 100% chỉ tiêu; bàn giao cho Trung đoàn 

741 là 15 công dân, Công an tỉnh là 13 công dân. Tổ chức tiếp nhận 18 công dân xuất ngũ năm 2022 và xếp vào 

khung DBĐV đúng quy định.
 

 
44

 Kết quả: 9,35 điểm đạt xuất sắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. 
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Quy chế làm việc của UBND thị xã Mường Lay, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành 

kèm theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021. Phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các thành viên UBND thi xã, kịp thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ 

khi có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 

thường xuyên đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành triển khai quyết liệt, đồng bộ và 

có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân 

chủ, đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. 

3. Chủ động xây dựng Chương trình công tác định kỳ quý, tháng, lịch làm việc 

theo tuần của UBND thị xã, lãnh đạo UBND thị xã để thuận lợi trong các hoạt động 

chỉ đạo, điều hành; tổ chức giao ban định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như nắm bắt những 

khó khăn, vướng mắc của các xã, phường; chỉ đạo các giải pháp thực hiện; giao 

nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tổ chức thực 

hiện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

4. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thị xã trong việc chuẩn bị nội 

dung, chương trình làm việc, giải quyết những vấn đề phát sinh trong chỉ đạo, điều 

hành của UBND thị xã. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa 

UBND thị xã với Ủy ban MTTQVN thị xã và các tổ chức đoàn thể nhằm huy động 

sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia giám 

sát đối với quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã. Nâng cao chất lượng 

các phiên họp của UBND thị xã. 

5. Chỉ  đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã; tiếp tục triển 

khai có hiệu quả chiến dịch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho các lứa 

tuổi theo quy định của Bộ y tế. 

6. Tăng cường công tác cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông 

tin trong chỉ đạo, điều hành. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nghiêm túc thực hiện các quy định về công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 

D. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đạt đƣợc 

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường Thị ủy và sự giám sát 

của HĐND thị xã; UBND thị xã đã chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai đồng bộ, 

quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2022, kết quả nổi bật như: Lĩnh vực hoạt động nông 

nghiệp cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch tỉnh và Nghị quyết HĐND thị xã. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thị xã tiếp 

tục được duy trì. Thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt so với dự toán giao.Tiến 

độ thực hiện thi công xây dựng các dự án đến thời điểm cơ bản đáp ứng yêu cầu 

đề ra (có dự án tiến độ thi công vượt kế hoạch vốn giao). Các chính sách hỗ trợ an 

sinh xã hội, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ 

gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm. Thực hiện đồng bộ, có 

hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo hướng dẫn 



15 

của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh... Công tác cải cách hành 

chính, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng 

lên; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được giải quyết 

triệt để. Quốc phòng - An ninh được giữ vững. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Có chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt so với kế hoạch giao như: Hoạt 

động sản xuất công nghiệp và xây dựng (đạt 81,39% so với kế hoạch), nuôi trồng 

thủy sản (đạt 69,90% so với kế hoạch). 

- Tình hình triển khai thực hiện vốn đầu tư công, các Chương trình MTQG 

có chương trình, dự án còn chậm so với kế hoạch. 

3. Nguyên nhân  

3.1. Nguyên nhân khách quan 

- Tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường mưa lớn, kéo dài, do ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh Covid-19. Giá cả thị trường các mặt hàng vẫn 

tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc tổ chức triển khai thực hiện một số chỉ 

tiêu phát triển kinh tế và dự án. 

- Một số dự án phát sinh muộn trong năm, có thời gian thực hiện ngắn, 

trong khi nguồn vốn được giao đủ theo hồ sơ đã được phê duyệt nên tiến độ giải 

ngân chưa đáp ứng theo yêu cầu của tỉnh.  

- Nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương phân bổ cho địa phương 

chậm. Văn bản quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền còn chậm, chưa đầy đủ. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác kiểm tra, đôn đốc nắm tiến độ của một số các cơ quan, đơn vị 

được giao thực hiện chương trình, dự án trong việc tham mưu đề xuất xử lý, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình, dự án có lúc chưa 

kịp thời. 

- Là năm đầu kỳ triển khai thực hiện các chương trình MTQG nên việc tổ chức 

thực hiện của các cơ quan, đơn vị, cơ sở còn lúng túng. 

 

PHẦN THỨ HAI 

KẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,  

ĐẢM BẢO QUỐC PHÕNG - AN NINH NĂM 2023 

 

 I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH, ĐẢM BẢO 

QUỐC PHÕNG-AN NINH NĂM 2023  

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh 

thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 -2025.  Dự 

báo năm 2023, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng 

của tình hình chính trị thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Trong nước có những 

thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Kinh tế và thương mại toàn cầu 

dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giá cả nguyên vật liệu sản 
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xuất, lạm phát có nguy cơ gia tăng, cơ sở hạ tầng còn hạn chế so với yêu cầu phát 

triển; quy mô và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực còn yếu; đời sống của một 

bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu 

dự đoán sẽ có diễn biến phức tạp. Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

vừa là thời cơ, vừa là thách thức. Tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn 

định; dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát; quy định về “thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đã được phát huy; Chương trình phục hồi 

và phát triển KTXH tiếp tục được triển khai, thực hiện, niềm tin của doanh nghiệp 

và người dân ngày càng cao. 

II. MỤC TIÊU VÀ DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu 

Triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất 

lượng và hiệu quả, phấn đấu sản lượng và năng suất cao hơn năm 2022; thực hiện tốt 

chính sách an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng 

giáo dục - đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ 

môi trường sinh thái; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và 

trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Các chỉ tiêu về kinh tế 

(1) Tổng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng (theo giá so sánh 2010) 

đạt: 109.474 triệu đồng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng (theo giá 

thực tế) đạt: 164.300 triệu đồng.. 

(2) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ theo giá thực tế giá trị: 

280.466 triệu đồng.  

(3) Doanh thu vận tải đạt: 10.540 triệu đồng trở lên. 

(4) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 148.861 triệu đồng, trong đó 

thu nội địa: 7.800 triệu đồng. 

(5) Tổng sản lượng lương thực có hạt phấn đấu đạt: 3.192,56 tấn. 

(6) Chăn nuôi: Phát triển đàn gia súc 8.946 con; đàn gia cầm 78.811 con 

(7) Lâm nghiệp: Bảo vệ diện tích có rừng 7.453,54 ha, tỷ lệ độ che phủ rừng 

đạt: 65,4%; Hoàn thành giao đất, giao rừng. 

(8) Thủy sản: Duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản là 38,42 ha. 

2.2. Chỉ tiêu về văn hóa - xã hội 

 (1) Dân số trung bình: 11.649 người. Tuổi thọ trung bình 70 tuổi. 

 (2) Số lao động được tạo việc mới trong năm: 350 lao động. 

 (3) Số lao động được đào tạo nghề trong năm: 300 lao động. 

 (4) Số giường bệnh (không tính giường Trạm y tế xã phường) đạt 70 

giường. 

  (5) Số bác sỹ: 22 bác sỹ; Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân:18,03 
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   (6) Duy trì số xã, phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã 2011-2020: 

03/03 xã, phường. 

  (7) Duy trì sỹ số ở các cấp học: 3.325 học sinh. 

  (8) Duy trì 3/3 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 

em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, 

chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 

  (9) Duy trì 13/13 trường học đạt chuẩn quốc gia; 13/13 trường học đạt 

kiểm định chất lượng giáo dục. 

  (10) Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo/năm 0,2%. 

  (11) Duy trì điểm bưu điện văn hóa xã Lay Nưa. 

   (12) Duy trì số xã, phường đạt tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em 

1/3 xã, phường.         

  (13) Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã 

Lay Nưa; xây dựng 02 bản nông thôn mới kiểu mẫu. 

  2.3. Các chỉ tiêu về môi trƣờng: Duy trì tỷ lệ các hộ dân được sử dụng 

nước sạch, hợp vệ sinh, đạt 100%; xử lý chất thải rắn đô thị đạt 100%. 

(Biểu số 01, 02, 03,04,05,06, 07 kèm theo) 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Về phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 

Tiếp tục huy động lồng ghép các nguồn lực để triển khai các kế hoạch, đề án 

phát triển sản xuất, phát triển nông, lâm nghiệp. Rà soát, đánh giá lại tái cơ cấu 

nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với cây trồng, vật 

nuôi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị và chất lượng. Phát 

triển cây công nghiệp (cây Quế), cây dược liệu dưới tán rừng. Tăng cường công tác 

kiểm tra, dự báo tình hình thiên tai và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm phòng chống sâu bệnh hại cho cây trồng. 

Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng hiện có, tiếp tục bảo vệ khoanh nuôi 

tái sinh rừng tự nhiên; Phát triển bảo vệ rừng gắn với phát triển du lịch xanh, du 

lịch sinh thái, trải nghiệm. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn thuộc Chương trình 

MTQG, Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy 

điện Sơn La (Đề án 666), tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình liên kết sản xuất; 

duy trì và phát triển những sản phẩm OCOP đã được công nhận trên địa bàn. Thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo 

hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực chất và bền vững; duy trì và nâng cao 

chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới đã đạt được. Hoàn thành hồ sơ nông thôn 

mới cấp huyện, xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu. 

2. Công nghiệp, xây dựng 

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng; gia tăng các sản phẩm chế biến từ 

nông sản, thực phẩm để nâng cao giá trị sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tập 

trung triển khai tổ chức giải ngân vốn đầu tư đảm bảo theo kế hoạch vốn giao; Quản 

lý chặt chẽ chất lượng xây dựng công trình; chủ động kiểm soát linh hoạt, quản lý 
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chặt chẽ giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào đối với các công trình dự án. Nghiên cứu 

khai thác vật liệu tại chỗ; thực hiện tốt các dự án thuộc Chương trình MTQG, Đề án 

666 và các dự án đầu tư xây dựng. 

3. Hoạt động thƣơng mại, dịch vụ, du lịch 

Chú trọng phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát triển sản phẩm du lịch, 

thí điểm triển khai mô hình du lịch cộng đồng (thăm quan các điểm nhà sàn, văn 

hóa; thưởng thức các món ẩm thực của người Thái trắng và các sản phẩm OCOP). 

Tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm OCOP, các sản phẩm công nghiệp, nông 

thôn tiêu biểu và các sản phẩm, hàng hóa có thế mạnh của thị xã đến với người 

tiêu dùng để tìm kiếm, duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

4. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên khoáng sản 

và môi trường 

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, công tác quản lý 

trật tự, vệ sinh môi trưởng đô thị, trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục tham mưu 

hoàn thiện các tiêu chí làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền công nhận đô thị loại IV. 

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi 

trường; thực hiện nghiêm túc công tác thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất, chuyển nhượng 

đất theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai 

thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác 

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023, đẩy 

mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất. Hoàn thành giao đất, giao rừng. 

5. Về văn hóa - xã hội 

5.1. Dân số, y tế: Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên 

truyền, vận động thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Chú trọng 

công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh ở cơ sở. Triển khai đầy đủ có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia 

phòng, chống một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm; Đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm, nâng cao ý thức vệ sinh và thường xuyên thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa dịch bệnh. Tiếp tục duy trì mạng lưới y tế cơ sở, xã, phường đạt bộ 

tiêu chí quốc gia về y tế. 

5.2. Giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục nâng cao 

chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục đổi mới Chương 

trình giáo dục Mầm non, phổ thông theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. 

Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thông qua chương trình 

đào tạo nghề ngắn hạn, mở rộng các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo đi kèm với 

đa dạng các loại hình đào tạo khác nhau. Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, 

kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.  

5.3. Văn hóa, thể thao và phát thanh truyền hình 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn. Tổ chức 
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tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt 

động của ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 

- Tổ chức thành công các Lễ hội, kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã 

Mường Lay; Ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu  

(12/12/1953- 12/12/2023). 

5.4. An sinh xã hội: Tiếp tục triển khai các nội dung chương trình giảm 

nghèo, chú trọng các giải pháp giảm nghèo bền vững; đảm bảo cho người nghèo 

thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ như: Cho vay vốn, hỗ trợ y tế, giáo dục, 

nhà ở để cải thiện đời sống. Tổ chức triển khai các chương trình MTQG ngay từ đầu 

năm đảm bảo thực hiện hiệu quả chương trình và tiến độ giải ngân theo kế hoạch vốn. 

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các gia đình chính sách, các 

đối tượng bảo trợ. Bảo đảm 100% trẻ em trên địa bàn thị xã có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn được chăm sóc, bảo vệ. 

6. Về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền: Tiếp tục chỉ đạo, 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

thường xuyên kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã. Duy trì 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa liên thông, tiếp 

tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện công tác kiểm soát và đơn giản 

hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh 

nghiệp và người dân khi đến giao dịch. Tổ chức hiệu quả việc chia tách các cơ 

quan hợp nhất. 

7. Công tác phòng chống tham nhũng; lãng phí; thanh tra; khiếu nại tố cáo 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực:Tài chính, ngân sách; 

quản lý, sử dụng đất đai, chương trình, dự án mục tiêu quốc gia; đầu tư xây dựng, 

mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ tại các cơ quan.  Triển khai đồng bộ, có hiệu 

quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, 

chính quyền các cấp, vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Duy trì tốt công tác tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

8. Về quốc phòng, an ninh 

Tăng cường năng lực phòng thủ, chủ động xây dựng, luyện tập các phương 

án tác chiến kịp thời ứng phó các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất 

ngờ. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 

dân, bảo đảm kết hợp Quốc phòng - An ninh với phát triển kinh tế - xã hội; nghiên 

cứu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, làm chủ vũ khí, trang bị trong biên 

chế. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thao trường huấn luyện (giai đoạn1), trận địa 

phòng không 12,7mm trong khu vực phòng thủ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023. Tiếp tục thực hiện các nội dung thuộc 

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực 
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hiện có hiệu quả chương trình đề án phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mại dâm 

và giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường công tác tấn công, trấn áp các loại tội 

phạm, xử lý kiên quyết các hành vi, vi phạm pháp luật giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của UBND tỉnh và Nghị 

quyết của HĐND thị xã giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 

năm 2021-2025, UBND thị xã Mường Lay xác định một số giải pháp chỉ đạo, điều 

hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh năm 2023 trên địa bàn thị xã, như sau:  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

và Ban Thường vụ Thị ủy Mường Lay; giữ mối quan hệ chặt chẽ đối với Thường 

trực HĐND, Ủy ban MTTQVN thị xã và các tổ chức đoàn thể. Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo UBND thị xã, 

nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên UBND thị xã.  

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; tăng cường sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và nâng cao 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

phường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình cơ sở; 

duy trì giao ban, rút kinh nghiệm; chủ động tập trung giải quyết có hiệu quả các 

tình huống phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. 

3. Quán triệt, triển khai, kịp thời các văn bản luật mới, các chỉ thị, nghị 

quyết, Quyết định của tỉnh và thị xã tới cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân 

dân; cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện theo từng thời 

gian. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục tư tưởng, chính trị, 

đạo đức lối sống đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc nhận 

thức và chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.  

4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, xã, phường tăng cường thực 

hiện các mục tiêu, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn 

thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.  

5. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người 

dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trương đầu 

tư; duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội. Tăng 

cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng đất đai, bảo 

vệ tài nguyên, môi trường, hoạt động xây dựng.  

6. Triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG và Đề án 666. Tập 

trung phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, giải 

quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tiếp tục huy động các nguồn lực để duy trì 

và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Xây dựng xã, bản NTM nâng cao gắn với 

phát triển du lịch. Tiếp tục ứng dụng khoa học - công nghệ và các quy trình sản xuất 

tiên tiến vào sản xuất thân thiện với môi trường; tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục đánh giá hoạt động của HTX, sử dụng 

các nguồn Chương trình MTQG để phát triển các sản phẩm OCOP.  
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7. Tiếp tục thực hiện quản lý nhà nước về tài chính, tài sản theo quy định. 

Kịp thời cấp đăng ký kinh doanh theo thẩm quyền. Lập, thẩm định các dự án đầu 

tư đảm bảo chất lượng; tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ xây dựng công 

trình; quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định. 

8. Chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, chú 

trọng giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.  

9. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, 

giải quyết nhu cầu về đất ở của Nhân dân sinh sống và làm việc đang ngày càng 

gia tăng, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước phục vụ các mục đích 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã năm 

2023. 

10. Quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các dự án. Tập trung vào đầu 

tư các hạ tầng, kỹ thuật phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. 

11. Tập trung kêu gọi, thu hút và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng 

các điểm dừng chân, khu văn hóa tâm linh. Khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa 

phương để hỗ trợ thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ. 

12. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong 

trào thi đua yêu nước, chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng thị xã Mường Lay - 

Ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953- 12/12/2023); 

đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng kịp thời 

động viên, khích lệ tạo động lực cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. 

13. Tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô 

thị, tiếp tục duy trì, hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu đô thị loại IV. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 trên địa bàn thị xã Mường Lay; UBND thị xã 

kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận:                   
- HĐND tỉnh Điện Biên; 

- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Các Ban HĐND thị xã; 

- Đại biểu dự kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã; 

- Lưu: VT, TCKH, CVTH. 

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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