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1 Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid-19, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành 

và vượt hầu hết chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 811 tỷ đồng (vượt 22,3% so với 
dự toán HĐND huyện giao). Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 134 tỷ đồng (vượt 39,5% dự toán HĐND 
huyện giao), góp phần bảo đảm nguồn chi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và công tác phòng chống dịch. 

2 Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Sản 
lượng quả tươi các loại đạt 13.500 tấn. Sản phẩm Gạo Phù Yên đã được cấp Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ 

với diện tích 130ha thuộc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Quang Huy, phát triển mở rộng diện tích sản xuất lúa 
hữu cơ trên địa bàn đạt trên 342 ha. Thành lập mới 8 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX trên địa bàn là 46 HTX. 

3hai xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện là 9 xã; 
bình quân chung đạt 14 tiêu chí/xã (tăng 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2020), có 16 xã đạt từ 10 - 16 tiêu chí; 01 

xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí.  

4 Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư. Triển khai có hiệu quả Đề án mở rộng Thị 
trấn Phù Yên, hoàn thành quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Tây, phía Đông Thị trấn, khu dân cư Huy Hạ, 

Quy hoạch đô thị mới Gia Phù. Hoàn thành xây dựng khu đô thị Đống Đa; trụ sở Huyện ủy; điểm tái định cư 
bản Suối Kê xã Nam Phong.  

5 Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả hệ thống 
phương tiện truyền thông trong công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân được tăng cường; tích cực triển khai các giải 
pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện hiệu quả khám, sàng lọc, phân loại đối tượng, công tác điều trị 
bệnh nhân (F0), không có trường hợp nào tử vong. Tổ chức đón, tiếp nhận và thực hiện cách ly an toàn cho 
công dân từ các tỉnh có dịch Covid-19 trở về địa phương, bảo đảm sức khỏe và tính mạng của nhân dân.  

6 Hoàn thành dự án bảo vệ rừng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp 
khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phù Yên góp phần bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các giá trị lịch sử, 

cảnh quan sinh thái, văn hóa tâm linh của di tích, trở thành địa chỉ về văn hóa, du lịch hấp dẫn của tỉnh. 

7 Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hoàn thành tốt công tác triển 
khai thực hiện 2 Dự án: Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước 

công dân. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Mường Do, Mường Bang, Mường Lang, Đá Đỏ, Sập 
Xa, Suối Bau; diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Gia Phù, kết quả đạt loại giỏi. 

8 Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị có nhiều đổi mới tích cực, toàn diện. Ban hành 
và bước đầu triển khai hiệu quả 9 Đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ 
chức đảng, đảng viên và tổ chức tốt hoạt động đối thoại với nhân dân, nắm bắt và giải quyết kịp thời 
các vấn đề nảy sinh ở cơ sở mà nhân dân quan tâm.  

9 Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,97%, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu 

phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm, hủy kết quả bầu cử; 100% các chức danh chủ chốt bầu tại kỳ họp thứ 
nhất HĐND cấp huyện, cấp xã  đều trúng cử với số phiếu cao); lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội 
Liên hiệp Phụ nữ từ huyện đến cơ sở và các Hội có tính chất đặc thù trong điều kiện đại dịch Covid-19. 

10 Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, phát huy 
hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong nhân dân, 

đồng lòng và tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

  MOÄT SOÁ KEÁT QUAÛ NOÅI BAÄT NAÊM 2021Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình bảo vệ rừng, 
tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến 
chống Pháp khu Rừng bản Nhọt, xã Gia Phù.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà các lực 
lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Phù Yên.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy 
chuyển trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Huy Thượng.

Khu du lịch hồ suối Chiếu, xã Mường Thải.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham quan nhà trưng bày sản phẩm nông nghiệp huyện 
tại Khu đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
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Lễ Công bố Quyết định cấp chứng nhận 
nông nghiệp hữu cơ năm 2021.


