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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo  

quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 
   

 Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/HU, ngày 15/12/2017 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện Đình Lập khóa XXIII về nhiệm vụ năm 2018; UBND 

huyện Đình Lập báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2018 như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 9 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2018 

 1. Lĩnh vực kinh tế 

 a)  Sản xuất Nông - Lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước thực hiện 9 tháng 

được 2.681,45 ha
1
 đạt 95,58% kế hoạch, bằng 101,72 % so với cùng kỳ, tổng 

sản lượng lương thực có hạt ước đạt 8.323,78 tấn, đạt 97% kế hoạch và bằng 

96,18% so với cùng kỳ. 

Chăn nuôi: Đàn gia cầm và đàn lợn phát triển bình thường; đàn trâu, bò 

giảm so với kế hoạch và cùng kỳ
2
. Không có dịch bệnh lớn xảy ra; tuy nhiên, 

bệnh tụ huyết trùng trên đàn gia súc tại xã Kiên Mộc làm chết 112 con Trâu, Bò 

(71 con Trâu, 41 con Bò); công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, kiểm 

soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y luôn được quan tâm thực hiện3, các lực 

lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ và tiêu hủy 18 con lợn thịt (tương đương 

3.060kg) nhập lậu từ Trung Quốc vào địa bàn huyện. 
                                                

1 Diện tích một số cây trồng chính như sau: Cây lúa 1.388,7 ha, bằng 97,1% kế hoạch và bằng 100,69% 

so với cùng kỳ; Cây ngô đạt 557,96 ha bằng 97,9% kế hoạch giao và bằng 99,1% so với cùng kỳ; Cây khoai lang 

78,16 ha, bằng 83,1% kế hoạch và bằng 105,54% so với cùng kỳ; Cây khoai tây 17,15 ha, bằng 66% kế hoạch và 
bằng 100% so với cùng kỳ; cây Sắn 74,02 ha, bằng 87,1% kế hoạch và bằng 99,78% so với cùng kỳ; cây chất bột 

khác 53,92 ha, bằng 134,8% kế hoạch và bằng 104,31% so với cùng kỳ; diện tích rau các loại 295 ha, bằng 

99,5% kế hoạch và bằng 103,32% so với cùng kỳ; cây có hạt chứa dầu (Lạc, Đậu tương) diện tích 101 ha, bằng 

73,26% kế hoạch và bằng 89,27% so với cùng kỳ; Cây củ có chất bột diện tích 200,21 ha  bằng 91,42% kế hoạch 

và bằng 93,78% so với cùng kỳ; cây thực phẩm diện tích 376,68 ha bằng 87,09% kế hoạch và bằng 92,57% so 

với cùng kỳ; Cây Dưa Hấu 52,3 ha, bằng 87,2% kế hoạch và bằng 110,95% so với cùng kỳ. 
2 Tổng đàn Trâu 2.014 con đạt 71,57% kế hoạch, bằng 76,17% so với cùng kỳ; tổng đàn Bò 1.651 con 

đạt 89,92% kế hoạch, bằng 99,64% so với cùng kỳ; tổng đàn Lợn 5.069 con đạt 88,87% kế hoạch, bằng 99,78% 

so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 106.030 con đạt 94,93% kế hoạch, bằng 99,99% so với cùng kỳ. 

 3 Tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm: Tiêm phòng tụ huyết trùng trâu, bò được 2.211 con; Lở mồm long 

móng  1.854 con; tiêm mao trùng 255 con; tiêm dịch tả lợn 1.760 con; tiêm Lép Tô lợn  368 con; tiêm niu cát 

xơn cho gia cầm đươc 1.590 con; tiêm phòng THT gà 1.590  con; tiêm phòng dại cho chó mèo 1.200 con và tiêm 
vắc xin 5-7 bệnh được 11 con; kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y 739 con gia súc; cấp phát vật tư, thuốc sát trùng 

cho 12 xã, thị trấn 180 lít, số thôn được phun thuốc 127 thôn với 2.921 hộ gia đình. 
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 Khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học công nghệ: Tăng cường 

công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản 

xuất
4
; hướng dẫn cho nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, 

bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Tuyên truyền, giới thiệu các loại giống lúa, ngô mới, 

tổ chức cung ứng kịp thời vụ các loại phân bón, giống cây trồng đáp ứng đủ nhu 

cầu sản xuất của nông dân
5
.  

Lâm nghiệp: Trong 9 tháng đầu năm đã trồng rừng được được khoảng 

1.169 ha đạt 97,42% kế hoạch, bằng 96% so với cùng kỳ
6
. Công tác khoanh nuôi 

tái sinh rừng được quan tâm thực hiện
7
. Thực hiện Dự án bảo vệ rừng tự nhiên 

năm 2018, đã được phê duyệt thiết kế và tổ chức thực hiện giao khoán bảo vệ tới 

cộng đồng dân cư, các hộ gia đình, cá nhân với diện tích rừng là 1.912/4.800 ha, 

đạt 39,83% kế hoạch. Khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 6.400 m
3
 đạt 85,33% kế 

hoạch, bằng 128% so với cùng kỳ, chủ yếu là gỗ Thông và Keo; Khai thác nhựa 

thông ước đạt 6.500 tấn đạt 92,85% kế hoạch, bằng 180% so với cùng kỳ, Tổng 

diện tích chè 353ha, sản lượng chè sơ chế 338 tấn đạt 67,6 % kế hoạch, bằng 

118% so với cùng kỳ. Công tác kiểm tra, quản lý, bảo vệ rừng được tăng 

cường
8
. Tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm vẫn xảy ra 4 vụ cháy rừng làm thiệt 

hại 16,05 ha rừng trồng thông cấp tuổi I, II, III (giảm 17 vụ với cùng kỳ, số diện 

tích giảm 45,93 ha so với cùng kỳ). 

Thủy lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Thường xuyên tổ 

chức kiểm tra hiện trạng các hồ, đập, mương, theo dõi diễn biến thời tiết để vận 

hành tích nước tại các hồ chứa và có phương án phòng chống hạn kịp thời. Tổ 

chức sửa chữa, nâng cấp các đập, mương với tổng số tiền là 1.741 triệu đồng, 

trong 9 tháng đầu năm đã cấp được 163,2/236,5 tấn xi măng làm thủy lợi nhỏ, 

bằng 69,01% kế hoạch để thực hiện 38 công trình thủy lợi trên địa bàn các xã, 

thị trấn. 

Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện, phân công cụ thể nhiệm 

vụ cho các thành viên và phụ trách địa bàn, xây dựng kế hoạch, phương án 

PCTT và TKCN năm 2018, tổ chức ứng trực 24/24 giờ khi có mưa bão xảy ra; 

trong 9 tháng đầu năm do ảnh hưởng mưa lũ đã làm thiệt hại về nhà cửa, công 
                                                

4   Tổ chức huấn được 89 cuộc cho 2.055 lượt người tham dự tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, 

cấp phát được 590 bộ tài liệu  hướng dẫn về kỹ thuật trồng ngô, gieo mạ vụ xuân, kỹ thuật trồng bưởi diễn, ba 

kích, sa nhân, trà hoa vàng, kỹ thuật trồng và chăm sóc thông… hướng dẫn phòng trừ một số bệnh thường gặp ở 

gia súc, gia cầm, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa, sâu róm hại thông. 
 

5 Các đại lý đã nhập về khoảng 500 tấn phân bón các loại; đã cung ứng được 30 tấn phân Đạm, 125 tấn 

phân Lân các loại. 
6 Dự án trồng rừng phòng hộ là 30ha, trồng rừng sản xuất là 50ha, trồng cây phân tán là 300,5ha, nhân 

dân tự trồng là 388,5ha, công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập là 200ha, Công ty dược liệu tốt là 200ha 

7 Khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung đã triển khai đăng ký được 414/600ha đạt 69% kế hoạch; 

Khoanh nuôi tái sinh không trồng bổ sung đã triển khai đăng ký được 238/2.500ha đạt 9,52% kế hoạch. 

8 nhận thức bảo vệ rừng đối với các chủ rừng và nhân dân, kết hợp tuần 

tra, kiểm soát bảo vệ rừng: kết quả đã tổ chức được 45 cuộc tuyên truyền thu hút 1.671 lượt người tham gia, tổ 

chức được 60 lần ra quân tuần tra rừng đạt 71% kế hoạch, kiểm tra cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản được 21 

lần, kiểm tra việc thực hiện quy ước, hương ước thôn bản được 49 thôn và 49

ý hợp đồng gác lửa rừng với 8 trường hợp tại 8 xã 

trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. 
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trình giao thông, thủy lợi, giáo dục và sản xuất nông nghiệp khoảng 1.193 triệu 

đồng
9
. 

Chương trình xây dựng nông thông mới: Được các cấp, các ngành tập 

trung chỉ đạo thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

chung sức xây dựng nông thôn mới
10

. Tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình 

xây dựng nông thôn mới năm 2017, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 

năm 2018; phê duyệt danh mục đầu tư và phân bổ kinh phí thực hiện Chương 

trình xây dựng nông thôn mới năm 2018; tổ chức Lễ công bố Quyết định công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Cường Lợi; chỉ đạo các xã tổ chức 

lựa chọn các mô hình sản xuất có hiệu quả để đầu tư và nhân rộng
11

, hoàn thiện 

các thủ tục đề nghị tỉnh công nhận xã Bính Xá đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2018; đến nay bình quân mỗi xã đạt 11,4 tiêu chí/xã
12

, tăng 0,5 tiêu chí so với 

tháng 12 năm 2017. 

b)  Hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

Công tác quản lý các dự án đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt; 

kế hoạch vốn được giao chi tiết, kịp thời ngay từ đầu năm. Tổng số các nguồn 

vốn đầu tư năm 2018 là 108.169 triệu đồng
13

. UBND huyện đã phân bổ đầu tư 

66 công trình và hỗ trợ xi măng làm thủy lợi nhỏ, làm đường giao thông nông 

thôn; trong đó: Thanh toán vốn 34 công trình, chuyển tiếp 8 công trình, khởi 

công mới 24 công trình. Khối lượng thực hiện ước đạt 174.596 triệu đồng; giải 

ngân ước đạt 71.211 triệu đồng, đạt 66% kế hoạch vốn giao.  

Công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án trên 

địa bàn được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ, bàn giao mặt bằng kịp 

thời cho các nhà thầu thi công. Trong 9 tháng đầu năm đã thẩm định, phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 06 công trình, dự án với tổng 
                                                

9 Thiệt hại về đường giao thông: 59 vị trí sạt lở taluy âm, ta luy dương, khối lượng đất đá sạt lở khoảng 

2.123m³, 04 vị trí cần thực hiện đặt cống tám do lưu lượng nước lớn gây xói mặt đường, 13 vị trí hư hỏng mặt 

đường 625,95m³, 02 vị trí sạt lở taluy âm dài 28m, mưa bão làm sập 01 nhà chính và 02 nhà bếp, 02 điểm trường 
bị sạt lở đường khối lương đất đá khoảng 130 m3; sạt lở 07m mương; chết 01 con Bò do bị lũ cuốn; 3,9 ha lúa và 

2,6 ha hoa màu bị ảnh hưởng và thiệt hại. 
10 Tuyên truyền lồng ghép được 214 cuộc, với 8.160 lượt người tham dự; xây dựng được 60 tin bài, 

phóng sự và chuyên mục về xây dựng nông thôn mới. 
11 Xã Đình Lập lựa chọn  mô hình phát triển kinh tế VAC, tổng kinh phí dự kiến 996 triệu đồng, trong 

đó nhà nước hỗ trợ 330 triệu đồng, nhân dân đóng góp 666 triệu đồng; xã Cường Lợi lựa chọn mô hình Sản xuất 

rau an toàn, tổng kinh phí 685 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 396 triệu đồng, nhân dân đóng góp 289 triệu 

đồng; xã Bính Xá lựa chọn 2 mô hình (trồng cây Ba Kích và trồng Bưởi Diễn) tổng kinh phí dự kiến 888 triệu 

đồng, trong đó: nhà nước hỗ trợ 350 triệu đồng, nhân dân đóng góp 538 triệu đồng; xã Kiên Mộc lựa chọn 02 mô 

hình (Chăn nuôi Bò bán chăn thả, chăn nuôi Gà), tổng kinh phí dự kiến 987 triệu đồng, trong đó: nhà nước hỗ trợ 

380 triệu đồng, nhân dân đóng góp 607 triệu đồng; xã Bắc Xa chưa lựa chọn mô hình trồng cây Sa nhân, tổng 
kinh phí dự kiến 469 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 294 triệu đồng, nhân dân đóng góp 175 triệu đồng.. 

 12 Cụ thể theo từng nhóm tiêu chí: Nhóm 1: đạt 19 tiêu chí: 03 xã (Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá); 

Nhóm 2: đạt từ 15-18 tiêu chí: 1 xã (Bắc Xa); Nhóm 3: đạt từ 10-14 tiêu chí: 1 xã (Kiên Mộc); Nhóm 4: đạt từ 5-

9 tiêu chí: 5 xã (Thái Bình, Lâm Ca,  Đồng Thắng, Châu Sơn, Bắc Lãng); Nhóm 5: đạt dưới 5 tiêu chí: 0 xã. 

 
13 Trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương: 19.500 triệu đồng; Vốn theo Nghị quyết số 

03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh: 4.359 triệu đồng; Vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ XD NTM 

năm 2017: 4.000 triệu đồng;  vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 17.009 triệu đồng; Vốn theo 

Nghị quyết 30a: 31.500 triệu đồng; Vốn Chương trình 135: 11.740 triệu đồng, vốn khác: 8.000 triệu đồng; vốn 

thực hiện ĐA 109 (GTNT): 2.478 triệu đồng; vốn SNKT khác 8.583 triệu đồng; sự nghiệp kiến thiết thị chính 

1.000 triệu đồng. 
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số 341 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức (trong đó 335 hộ gia đình, 03 tổ chức, 03 

cộng đồng) tổng kinh phí bồi thường chi trả là: 10.753 triệu đồng. Tổng diện 

tích thu hồi đất các công trình, dự án: 116.770,9m
2
.  

Về tiến độ thực hiện GPMB dự án Hồ chứa nước Bản Lải: Kiện toàn Ban 

Chỉ đạo, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và TĐC; xây dựng kế hoạch và tổ chức 

thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ và TĐC của dự án
14

  

c)  Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn hầu 

hết có quy mô nhỏ, công nghệ chưa cao, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, do đó 

gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Ước 9 tháng đầu năm 

2018 giá trị sản xuất điện thương phẩm tiêu thụ đạt 10,114 triệu Kwh, doanh thu 

trước thuế đạt 17.387 triệu đồng. Giá trị sản xuất các mặt hàng công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 50.327 triệu đồng
15

.  

d) Thương mại, dịch vụ 

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ bán lẻ trên địa bàn 9 tháng đầu 

năm ước đạt 356.000 triệu đồng, bằng 94% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu 

qua cửa khẩu phụ Bản Chắt duy trì ổn định, hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông 

lâm sản, không có hàng nhập khẩu. Trong 9 tháng đầu năm 2018 ước có 400 

lượt phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu, thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ 

tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu ước được 

115 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm ước đạt 1,3 triệu 

USD. 

Các hoạt động tài chính ngân hàng được đảm bảo về nguồn vốn huy động 

và  dư nợ cho vay
16

. 

 d)  Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh  

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX tham gia đầu tư, mở 

rộng sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa qua địa bàn; Tổ chức Hội nghị 

gặp mặt các doanh nghiệp, Hợp tác xã nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018 để 
                                                

14 Đã tổ chức họp dân tại 06 thôn bị ảnh hưởng bởi dự án để tuyên truyền, phổ biến chủ trương việc đầu 

tư , xây dựng dự án, phổ biến các cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình; đã thực hiện xong 

việc đo đạc, kiểm đếm, thống kê về đất đai và tài sản gắn liền với đất thu hồi (128 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ 

chức). Nhận bàn giao mốc ranh giới với chủ đầu tư đối với khu tái định cư và khu vực lòng hồ. Thực hiện xong 

việc trích đo địa chính đối với hạng mục cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập trên Quốc lộ 31. Đang hoàn thiện 

hồ sơ phê duyệt và chi trả đối với hạng mục cầu Pò Háng. 
15 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: may mặc 615 bộ; xay sát lương thực 702 tấn; giường, tủ các 

loại 266 cái; khung cánh cửa các loại 957m²; lan can các loại 38 tấn; gỗ xẻ 290m³; gạch đặc nung và gạch xi 

măng 2000 viên, chè sơ chế các loại 128 tấn, gỗ băm các loại 6.590 tấn. 
16 Đối với ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn: nguồn vốn vay huy động ước thực hiện hết 

tháng 9 năm 2018 là 240 tỷ, bằng 102,1% so với cùng kỳ (năm 2017 là 235 tỷ); về dư nợ cho vay ước thực hiện 

hết tháng 9 năm 2018 đạt 235 tỷ, bằng 126,3% so với cùng kỳ ( năm 2017 là186 tỷ) 

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội: huy động vốn ước thực hiện hết tháng 9 năm 2018 ;à 16.331 

triệu đồng, đạt 102,24% kế hoạch được giao, tổng dư nợ cho vay 11 chương trình tín dụng đến 30/9/2018 là 

172.229 triệu đồng, đạt 98,14% kế hoạch được giao, số hộ còn dư nợ đến hết tháng 9 là 4.017 hộ, tăng 13 hộ so 

với cùng kỳ, dư nợ bình quân là 43 triệu đồng/ hộ, tăng 1,5 triệu đồng so với năm 2017, số tổ TK&VV là 136 tổ 

giảm 15 tổ, tỷ lệ thu lãi bình quân đạt 98% kế hoạch. 
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đánh giá, ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện, thông qua buổi gặp mặt, kịp thời có những giải pháp 

tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư trên địa 

bàn, quan tâm phát triển doanh nghiệp, HTX
17

. Nhìn chung hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể còn gặp khó khăn do 

vốn ít, cơ sở vật chất thiếu thốn, chưa đủ sức cạnh tranh. 

 e) Công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước 

Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng đầu năm được 12.200 

triệu đồng, đạt 96,83% so với dự toán tỉnh giao, đạt 92,18% so với Nghị quyết 

HĐND huyện, bằng 110,17% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách cơ bản đạt 

theo tiến độ dự toán; các nguồn thu phát sinh trên địa bàn đã được quản lý, khai 

thác tương đối tốt; công tác thu nợ thuế được triển khai tích cực.  

Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 9 tháng đầu năm là 249.600 triệu 

đồng
18

 đạt 62,49% dự toán, bằng 86,6% so với cùng kỳ (9 tháng đầu năm 2017 

chi đạt cao do thanh toán nợ các công trình hoàn thành năm 2016, số tiền 34 tỷ 

đồng). Công tác điều hành ngân sách thực hiện theo dự toán được giao; chi ngân 

sách đã đảm bảo nguồn chi lương, các khoản có tính chất lương, chi trả trợ cấp 

thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng; chi hoạt động thường xuyên của 

các cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.  

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội  

 a) Giáo dục và đào tạo 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy và học, đảm bảo duy trì số trường, lớp, 

học sinh; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đổi mới 

phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức, tham gia đầy 

đủ các kì thi, hội thi cấp huyện, cấp tỉnh; Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi trung học 

phổ thông quốc gia, tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018; tổng kết năm học 2017 – 

2018; triển khai thực hiện việc sáp nhập một số đơn vị trường học theo kế 

hoạch. Công tác phổ cập giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 

được quan tâm thực hiện
19

. Tiếp tục duy trì, phát triển mô hình trường phổ thông 

dân tộc bán trú ở các xã đặc biệt khó khăn
20

. Thực hiện tốt các chế độ chính sách 
                                                

17 Hiện nay, trên địa bàn huyện có 19 doanh nghiệp (tăng 4 doanh nghiệp so với cùng kỳ), 08 hợp tác xã 

(tăng 4 HTX so với cùng kỳ) ý là 11.550  triệu đồng và 902 hộ kinh doanh cá thể (tăng 

138 hộ so với cùng kỳ). 
18 Chi đầu tư phát triển: 9.803 triệu đồng; chi thường xuyên là 207.632 triệu đồng; Chi chương trình 

MTQG và một số nhiệm vụ khác 32.165 triệu đồng.  
19 Tổng số trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia 09/43 trường 20,9% và 5 trường đạt 

mức chất lượng tối thiểu. Chuẩn bị tốt các điều kiện để xét công nhận lại các trường đạt chuẩn quốc gia (Trường 
Tiểu học TT Nông Trường); Chuẩn bị các điều kiện để xét công nhậ trường PTDTBT tiểu học I xã Kiên Mộc đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 1. 

 20 c: 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, đạt tỷ lệ 100%; 

công nhận 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ (trong đó, 1/12 xã, thị trấn đạt mức độ 1 và 11/12 xã, thị trấn 

đạt mức độ 2) . Huyện đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù 

chữ mức độ 2 nă c THCS: 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD (trong đó, 5/12 xã, thị trấn 

đạt mức độ 2 và 7/12 xã, thị trấn đạt mức độ 2), huyện Đình Lập đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2; 

 Thẩm định kết quả kiểm tra để công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đối với trường 

Tiểu học TT Nông Trường (5/2018), rà soát các Tiêu chuẩn công nhận lại trường MN I xã Lâm Ca (7/20
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đối với học sinh theo chương trình mục tiêu của nhà nước; công tác bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ, các kỳ thi, hội thi theo từng cấp học cho đội ngũ giáo 

viên luôn được quan tâm thực hiện
21

. Tổ chức khai giảng năm học mới đảm bảo 

đúng quy định; tỷ lệ huy động ra lớp năm học 2018-2019 tăng so với cùng kỳ
22

. 

b)  Y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình 

 Duy trì chế độ trực thường xuyên, tổ chức khám chữa bệnh kịp thời cho 

nhân dân. Khám, chữa bệnh được tổng số 24.208 lượt người bằng 95% so với 

cùng kỳ (trong đó khám tại tuyến huyện 13.750 lượt người, khám tại tuyến xã 

10.458 lượt người); số bệnh nhân điều trị nội trú 2.630 lượt người, điều trị ngoại 

trú 1.830 lượt người, bệnh nhân chuyển tuyến 620 lượt người; không có dịch 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra, không có tử vong, diễn biến nặng do mắc 

bệnh truyền nhiễm. Mạng lưới phòng, chống dịch bệnh chuẩn bị đầy đủ thuốc 

vật tư, hóa chất cho công tác phòng, chống dịch. Các ca mắc bệnh đều được điều 

trị kịp thời
23

. 

 Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường 

xuyên, đã tiến hành kiểm tra 45 cơ sở sản xuất, kinh doanh, phát hiện và xử phạt 

17 cơ sở (giảm 7 cơ sở so với cùng kỳ năm trước), số tiền phạt vi phạm hành 

chính là 16,5 triệu đồng; không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn 

huyện. Các chương trình mục tiêu về y tế được triển khai thực hiện theo kế 

hoạch. Tích cực triển khai thực hiện đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đối với xã 

xây dựng nông thôn mới, rà soát, hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí đề nghị công 

nhận 02 trạm y tế xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018 (xã Thái Bình 

và xã Bắc Xa).  

 Tổ chức tuyên truyền về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, vận 

động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp kế hoạch 

hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống mức thấp nhất. Hoạt động 

chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm chỉ đạo, các đơn vị xã thực hiện tốt 

dịch vụ KHHGĐ; 8 tháng đầu năm tổng số trẻ mới sinh là 168 trẻ, trong đó trẻ 

sinh ra là con thứ 3 trở lên 37 trẻ, chiếm tỷ lệ 22%; triển khai công tác sáp nhập 

giữa Trung tâm dân số - KHH gia đình với Trung tâm y tế huyện.  

 c)  Văn hóa, thông tin - thể dục thể thao 
                                                                                                                                                   

: 05 trường; Chỉ đạo các 

trường: MN xã Đình Lập, PTDTBT Tiểu học I xã Bính Xá rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn theo Thông tư 02 

(MN) và Thông tư 59 (TH) để chuẩn bị công nhận đạt chuẩn vào năm 2019.    
21 Cấp mầm non: Tham gia hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh có 6 giáo viên tham gia, kết quả 

6/6 giáo viên đạt loại giỏi và đạt giải ba toàn đoàn; kết quả hội thi “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm 

trung tâm” cấp huyện với kết quả 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 08 giải khuyến khích; Tổ chức sơ kết 02 

năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” với 275 lượt CBQL, GV, NV tham 

gia; Tham gia tập huấn chuyên môn hè 02 với 3 chuyên đề cho 90 giáo viên. 
Cấp tiểu học: đã tổ chức được 6 lớp tập huấn trong đợt hè các lớp tập huấn đã thu hút được 491 lượt cán 

bộ, giáo viên tham gia. Các lớp tập huấn chủ yếu chú trọng vào các lĩnh vực nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ và bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp. 
22  Toàn huyện có 42 trường (trực thuộc Phòng GD và ĐT), 429 lớp, 6.860 học sinh; tỷ lệ huy động trẻ 

ra lớp: nhà trẻ đạt 61,01 (tăng 4,91% so với cùng kỳ); mầm non đạt 97,9%, trẻ 5 tuổi đạt 100%, 6 tuổi vào lớp 1 

đạt 100%; 11 tuổi vào lớp 6 đạt 99,8%. 

23 Một số bệnh truyền nhiễm hay gặp trên địa bàn huyện: cúm mùa 1.97 người; quai bị 13 trường hợp; 

viêm gan vi rút khác 01 trường hợp;  tiêu chảy 501 trường hợp. 
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 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thông tin; đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước tới toàn thể nhân dân. Tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân huyện Đình Lập 

năm 2018; Lễ phát động chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai 

đoạn 2018- 2020; tham gia Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng năm 2018; tham gia Liên 

hoan dân ca dân vũ và Hội thi Hương sắc ẩm thực năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn. 

Duy trì thời lượng tiếp, phát sóng các chương trình của Trung ương, của tỉnh
24

; 

sản xuất các chương trình, tin bài phản ánh kịp thời các thông tin tuyên truyền 

của huyện
25

. Tổ chức thành công ngày chạy Olympic với 3.213 người tham gia, 

thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ 

VIII
26

; các giải thi đấu thể thao do tỉnh tổ chức, huyện đều tham gia tích cực
27

, 

các hoạt động TDTT kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương được tổ 

chức sôi nổi thu hút được nhiều người tham gia; chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa 

thôn, khu phố (đến nay, thực được 133/138 nhà). Công tác tu bổ di tích, tôn tạo, 

xây dựng Đình được quan tâm triển khai thực hiện
28

. 

 d) Thực hiện chính sách xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo 

 Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách và chi trả trợ cấp cho các đối 

tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được kịp thời, đúng chế độ. Xây 

dựng kế hoạch, tổ chức thăm, tặng quà, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang, 

UBND các xã biên giới, cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu và các gia đình 

chính sách, người có công, các đối tượng thuộc hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã 

hội nhân dịp tết Nguyên Đán; đã chuyển quà của Chủ tịch nước, Trung ương, 

tỉnh, huyện, các ban ngành đoàn thể  và các tổ chức, cá nhân cho các đối tượng 

trên địa bàn đầy đủ, kịp thời 
29

. Triển khai hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng người 

có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
30

. 
                                                

24 Tiếp và phát sóng 1.728 giờ chương trình của Đài Tiếng nói VN; 4.860 giờ tiếp phát sóng các chương 

trình của Đài truyền hình VN; sản xuất được 118 chương trình truyền thanh với 236 lượt phát sóng, 79 chuyên 

mục; phát 53 giờ chương trình truyền thanh địa phương phục vụ nhu cầu nghe, nhìn của nhân dân trên địa bàn,  
 

25 Sản xuất được 105 chương trình truyền thanh với 210 lượt phát sóng, 90 chuyên mục, chuyên đề 

truyền thanh về cải cách thủ tục hành chính; pháp luật với cuộc sống. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, thi đua yêu nước; 1.053 tin bài trong đó 

có 140 phóng sự truyền thanh truyền hình, 06 chuyên mục truyền hình cấp huyện phát trên sóng truyền hình 

Lạng Sơn. Tổ chức treo 100 cờ tổ quốc, 100 cờ Đảng dọc tuyến quốc lộ 4B, quốc lộ 31 và khu vực trung tâm thị 

trấn Đình Lập, treo 109 băng zôn, 218 khẩu hiệu, tuyên truyền bằng xe lưu động phục vụ các hoạt động chính trị 

trên địa bàn huyện được 56 lượt 

 26 Tham gia Giải Cờ tướng, Bắn nỏ, Bóng bàn tại Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018 

(từ ngày 11-15/4/2018). Kết quả đạt 5 huy chương, gồm: 02 HC vàng, 01 HC bạc; 02 HC đồng 
 

27 Tổ chức tham gia thi đấu giải cầu lông gia đình tỉnh Lạng Sơn năm 2018 với 03 nội dung và đạt giải 
tại 02 nội dung, tổ chức đoàn vận động viên tham gia Giải cầu lông, bóng bàn thanh thiếu niên tỉnh Lạng Sơn 

năm 2018, kết quả đạt 03 giải. 
28 Vận động nhân dân đóng góp KP xây dựng Đình Tà Hón được 120 triệu, hiện nay đã chuẩn bị xong 

mặt bằng, dự kiến khởi công vào tháng 11/2018. Chuẩn bị xong mặt bằng, đang lập hồ sơ, dự toán kinh phí xây 

dựng văn bia di tích Đèo Khau Háy; huy động kinh phí xây dựng Đình Háng SLấp (CB, CC, VC và nhân dân thị 

trấn Đình Lập) được 380 triệu đồng; hiện đã hoàn thành thiết kế và dự toán công trình, đang khẩn trương thực 

hiện GPMB, dự kiến động thổ trong tháng 8 âm lịch. 
29 Tổng số 4.926 suất quà, trị giá 1.852 triệu đồng; 450 chăn ấm; 03 đàn óc gan, 02 bạt dù, 01 khu vui 

chơi phức hợp, 300 quyển vở; Hỗ trợ quà tết cho 24 đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp 

tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. 
30  Đã hỗ trợ kinh phí về nhà ở cho 107 hộ gia đình nười có công (xây mới 52 hộ, sửa chữa 55 hộ), tổng 

kinh phí là 3.180 triệu đồng; đến nay có 50 hộ đã thực hiện xong , các hộ còn lại tiếp tục thực hiện trong quý 4. 
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 Rà roát đối tượng, tổ chức cứu trợ tết Nguyên đán và cứu đói giáp hạt 

cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
31

.  Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn năm 2018, tích cực triển khai, tuyên truyền đến các thôn 

về chương trình đào tạo và tổng hợp danh sách, mở lớp đào tạo theo nhu cầu
32

; 

Công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai tích cực, tổng số hộ nghèo 

2061/6999 hộ, tỷ lệ 29,45%;  hộ cận nghèo 1181/6999 hộ, tỷ lệ 16,87% ; Công 

tác thẩm định danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được thực 

hiện kịp thời
33

. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 43%. Công tác đào tạo lao động, tìm 

kiếm việc làm được thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm tra trực tiếp 03 hộ 

gia đình vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm năm 2017 (dự án trồng 

thông) kết quả vốn vay sử dụng đúng mục địch, dự án triển khai có tính khả thi, 

tạo việc làm cho nhiều lao động tại nông thôn. 

Các chính sách dân tộc và tôn giáo được quan tâm triển khai thực hiện
34

; 

tình hình dân tộc và tôn giáo trên địa bàn ổn định, không có hoạt động truyền 

đạo trái phép. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn chung sống đoàn kết, chấp 

hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. Thực hiện hỗ trợ các chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. 

 Các tổ chức Hội đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phát triển 

hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động 

xã hội, gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới.  

 3. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; khoa học - công nghệ; 

tài nguyên và môi trường  

a) Công tác quản lý quy hoạch:  

Thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết trung tâm thị trấn Đình 

Lập, lập quy hoạch xây dựng chi tiết trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình: 

đã có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Điều chỉnh QHC 

xây dựng thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông Trường đến năm 2035, tỷ lệ 

1/5.000, huyện đang tích cực phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện các bước lập, 

điều chỉnh quy hoạch theo kế hoạch. Tăng cường quản lý và thực hiện việc cấp 

phép xây dựng nhà ở, công trình xây dựng theo quy định, đảm bảo các yêu cầu 

về chỉ giới xây dựng, chiều cao công trình. 9 tháng đầu năm ước thực hiện cấp 

được 18 giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân. 
                                                

31  Cứu trợ tết nguyên đán cho 196 hộ, với 633 nhân khẩu, số gạo cứu trợ là 9.495 kg. Cứu đói giáp hạt 

đầu năm 2018 cho  257 hộ, với 982 nhân khẩu, số gạo là 14.730 kg.  

32 trong 9 tháng đầu năm đã mở 03 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 105 học viên tham gia 

(02 lớp kỹ năng chăn nuôi, 01 lớp sửa chữa máy nông nghiệp), số lao động được tạo việc làm mới trong 9 tháng 

đầu năm trên địa bàn huyện là 312 người trong đó: Vốn 120 là 52 người, từ học nghề 19 người, 241 lao động làm 

việc tại các công ty trong và ngoài huyện. 
33 Tổng số danh sách thẩm định cấp thẻ BHYT 19.249 người, trong đó thẻ dân tộc thiểu số 11.044 

người; Hộ nghèo 7.361 người; hộ cận nghèo 369 người; đối tượng bảo trợ xã hội 189 người, người cao tuổi 182, 

người kinh sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 104 người. 
34 Rà soát danh sách người có uy tín năm 2018 trình tỉnh xem xét công nhận 153 người; đôn đốc, hướng 

dẫn các xã triển khai thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ PTSX theo QĐ 06/2017/QĐ-UBND tỉnh; chương trình 135; 

hỗ trợ hộ nghèo theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg; hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện… 
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b) Công tác quản lý đô thị:  

Việc chỉnh trang đô thị được quan tâm triển khai thực hiện, lắp đặt hệ 

thống đèn trang trí nội thị thị trấn Đình Lập; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công 

xây dựng hạng mục cầu Phố cũ, thị trấn Đình Lập. Tăng cường công tác quản lý, 

kiểm tra trật tự đô thị; thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường 

nội thị tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, đảm bảo mỹ quan; hệ thống 

rãnh thoát nước trên địa bàn trung tâm thị trấn Đình Lập đã được đầu tư cải tạo, 

sửa chữa nhưng chưa đồng bộ, hoàn chỉnh; còn một số vị trí chưa được đầu tư 

nắp rãnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; một số điểm cống do 

xây dựng từ lâu đường kính cống bé không đáp ứng được lưu lượng dòng chảy 

khi mưa to nên còn tình trạng bị ngập úng một số điểm. Kiểm tra, rà soát, chặt 

tỉa một số cây xanh có nguy cơ bị đổ gây mất an toàn. Tổ chức thực hiện giải tỏa 

vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ theo kế hoạch
35

. 

c) Khoa học - công nghệ:  

Thẩm định, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề tài, dự án cấp huyện, hỗ 

trợ kinh phí cho các tổ chức, tập thể, cá nhân tham gia các hội thi sáng tạo kỹ 

thuật. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý khoa học công nghệ theo 

chương trình của Sở Khoa học và Công nghệ. Triển khai tập huấn được 24 cuộc 

với 691 lượt người tham dự, cấp phát được 140 cuốn tài liệu kỹ thuật với các nội 

dung: Kỹ thuật trồng ngô, hướng dẫn gieo và chăm sóc mạ vụ xuân, kỹ thuật 

trồng thông, hướng dẫn phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

 d)  Tài nguyên và môi trường:  

Lĩnh vực tài nguyên, môi trường, khoáng sản được quan tâm chỉ đạo, nhất 

là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán đảm bảo môi trường sạch sẽ, thông 

thoáng; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, 

thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất luôn được quan tâm thực hiện
36

.  

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quy định; thẩm định và 

xác nhận 20 hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của 20 công trình, dự 

án. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường được quan tâm, kiểm tra, xử lý đối với 02 vụ khai thác khoáng sản 

trái phép (địa điểm khai thác: Xóm Nà Cà, xã Cường Lợi và thôn Pò Háng, xã 

Bính Xá), tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 35 triệu đồng. Kiểm tra, rà 

soát hiện trạng sử dụng đất của Công ty Cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc – Shiec tại 
                                                

35  UBND huyện ban hành kế hoạch 151/KH-BATGT ngày 16/7/2018, đến nay đã thực hiện tuyên 

truyền, lập biên bản các hộ gia đình, cá nhân vi phạm (lần 2), có tổng số 98 trường hợp (TT Đình Lập 42; thị trấn 

Nông Trường 29; xã Bính Xá 27). Tiếp tục tuyên truyền đến các đối tượng để tự giác tháo dỡ, sau đó tiến hành 

cưỡng chế đối với những hợp cố tình không tháo dỡ. 

36 trong 9 tháng đầu năm, cấp mới được 189 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 135 hộ gia đình, cá 

nhân gồm 156 hồ sơ, 334 thửa, tổng diện tích 3.106.443 m2. Thu hồi 148.996,5 m2 đất để thực hiện 05 công 

trình, dự án; thu hồi đất do người SD đất tự nguyện trả lại đất 39.045 m
2
 (tr.đó: cho thuê 20.915,6m

2
 để XD nhà 

máy gia công SP nhựa thông, thu hồi 10.559,4m2 để làm đường Khe Bủng – Dốc 6 độ, thu hồi 7.570m2 làm nhà 

văn hóa xã Cường Lợi); hoàn thành 05 hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 05 hộ gia đình, tổng diện tích 

2.263,3m2; thu hồi 03 giấy CN.QSD đất của 03 hộ gia đình, tổng diện tích 121.542m2 do có sai sót về ranh giới 
và cấp không đúng quy định; hủy 03 giấy CN.QSD đất đối với 03 trường hợp do bị mất giấy CN.QSD đất. 



 10 

xã Thái Bình
37

; tổ chức họp các hộ dân để thống nhất phương án sử dụng đất và 

tổ chức bốc thăm nhận đất đối với diện tích rừng thông phát tán tại xóm Song 

Phe thôn Bản Mạ xã Bắc Xa
38

. Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng 

đất, đo đạc chỉnh lý biến động địa chính, cấp giấy CN.QSD đất cho các đối 

tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường
39

. 

4. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiện, chống lãng phí; chống buôn lậu, gian lận 

thương mại 

a) Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo:  

Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được duyệt, 9 tháng đầu 

năm tổ chức thanh tra được 06 cuộc, đã kết thúc và ban hành kết luận 05 cuộc, 

đang tiến hành thanh tra tại đơn vị được thanh tra 01 cuộc; qua thanh tra đã phát 

hiện và kiến nghị thu hồi nộp NSNN số tiền 10,175 triệu đồng; kết luận thanh 

tra nêu rõ ưu, khuyết điểm đồng thời yêu cầu đơn vị được thanh tra nghiêm túc 

kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục những thiếu sót
40

. 

Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp công dân, 

giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân 

theo quy định, việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư được thực hiện tích cực
41

.   

 b) Công tác phòng, chống tham nhũng:  

Thường xuyên công khai, minh bạch trong các hoạt động; thực hiện 

nghiêm túc chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, chi tiêu ngân sách và quỹ 

ngoài ngân sách; các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội 
                                                

37 Tổng diện tích Công ty được UBND tỉnh giao là  879,3 ha, kết quả rà soát hiện trạng có 884,6 ha, 

tăng 5,3 ha so với QĐ được giao, nguyên nhân do có sự sai số về đo đạc. Hiện trạng các hộ gia đình, cá nhân đã 

trồng cây cơ bản khép kín trên diện tích đất của công ty. Kết quả kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ giao sổ xanh, 

trong tổng số 884,6 ha mà UBND tỉnh cho công ty thuê thì  có 682,26 ha chồng lấn vào diện tích đất đã giao sổ 

xanh cho 24 hộ gia đình, cá nhân và 01 cộng đồng dân cư; còn lại 202,34 ha không bị chồng lấn nhưng hiện 

trạng các hộ dân thông Khe Sân và Khe Đa 1 đã trồng cây trên diện tích đất Công ty thuê là 456,4 ha. (UBND 

huyện đã đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi đất của công ty) 

38 đã xác định ranh giới tại thực địa và trích đo địa chính đối với từng thửa đất theo kết quả bốc thăm, 

làm cơ sở hướng dẫn các hộ gia đình lập hồ sơ giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo quy định, đến nay 09 trường hợp đã nhận vị trí khu đất tại thực địa, còn 04 trường hợp chưa nhất trí theo 

phương án thực hiện. 
39 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND, 09/4/2018 để phối hợp triển khai thực hiện; 

đến nay đã tổ chức xong hội nghị triển khai cấp huyện và hội nghị tại 8/8 xã, thị trấn; các xã, thị trấn đang thực 

hiện tuyên truyền tới các thôn, khu dân cư để người SD đất hiểu rõ và phối hợp tốt trong việc xác định ranh giới, 

đo đạc thực địa.  
40 Kết luận số 01/KL-TTr ngày 12/3/2018 về việc Thanh tra công tác quản lý thu – chi ngân sách và các 

khoản đóng góp của học sinh Trường mầm non thị trấn Đình Lập kiến nghị thu hồi 8.795.000 đồng; Kết luận số 

386/KL-UBND ngày 14/5/2018 của UBND huyện Đình Lập về việc thanh tra, kiểm tra đột xuất công vụ năm 

2018 đối với UBND xã Thái Bình; Kết luận số 387/KL-UBND ngày 14/5/2018 của UBND huyện Đình Lập về 

việc thanh tra, kiểm tra đột xuất công vụ năm 2018 đối với UBND xã Bắc Lãng; Kết luận số 02/KL-TTr ngày 

28/5/2018 của Thanh tra huyện Đình Lập về việc thanh tra trách nhiệm của UBND Chủ tịch UBND xã Bính Xá, 

huyện Đình Lập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kiến nghị thu hồi 

nộp NSNN số tiền 1.380.0000đồng. 

 41 Đến ngày 10/9/2018, tiếp 108 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh với 99 vụ việc. Tổng số đơn tiếp 

nhận 179 đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại (trong đó: 30 đơn từ năm 2017 chuyển sang); đơn chuyển đến cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết 22 đơn; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính cấp huyện, 

xã là 157 đơn, đã giải quyết được 119/156 đơn, còn 38 đơn đang trong hạn xem xét, giải quyết.  
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bộ, quản lý, sử dụng tài sản công ngay từ đầu năm; ban hành kế hoạch thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. Đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 13 

công chức, viên chức; Việc kê khai tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị đã 

thực hiện theo quy định
42

, tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của 

các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. 

 c) Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại:  

Các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng, chống các 

hành vi buôn lậu, trốn thuế, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. Trong 9 

tháng đầu năm, đã kiểm tra 190 vụ, phát hiện và xử phạt 56 vụ vi phạm
43

, số tiền 

xử phạt VPHC 211 triệu đồng; tịch thu 16,5 m
3 
gỗ các loại. 

5. Tình hình Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại 

 a) Quốc phòng: Duy trì thường xuyên chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, 

phối hợp tuần tra đường biên, mốc giới, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ 

vững; Tổ chức khám tuyển, chọn công dân nhập ngũ và Lễ giao nhận quân năm 

2018 đạt 100% chỉ tiêu giao; cử cán bộ thường trực và DQTV tham gia tập huấn 

quân sự ở Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; tập huấn cho cán bộ quân sự cơ 

sở tại huyện được 03 lớp với  quân số tham gia đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Tổ 

chức huấn luyện lực lượng DQTV theo đúng kế hoạch (tổ chức huấn luyện được 

16/16 cơ sở đạt 100%). Thông báo triệu tập và tổ chức bồi dưỡng giáo dục 

QP&AN đối tượng 2, 3 và 4
44

; tổ chức giáo dục quốc phòng cho đối tượng là 

học sinh THPT cho 718 em. Phối hợp với Trung đoàn 123 Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh làm công tác dân vận tại xã Kiên Mộc
45

; tham gia Hội diễn nghệ thuật quần 

chúng LLVT nhân dân ở tỉnh (kết quả: tham gia 05 tiết mục, được 01 giải A và 

04 giải B). Tiếp nhận và hoàn thiện 669 hồ sơ đề nghị tỉnh xem xét, giải quyết 

chế độ, chính sách cho đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

 b) An ninh: Tình hình an ninh biên giới, an ninh nội địa, an ninh văn hóa, 

tư tưởng ổn định; các lực lượng chức năng tiếp tục nắm tình hình liên quan đến 

việc giải quyết tranh chấp đất đai, đồi rừng giữa một số hộ dân với một số tổ 
                                                

42 Có 87/87 đơn vị kiểm kê tài sản (đạt 100%), tổng sô cán bộ, công chức có nghĩa vụ phải kê khai tài 

sản, thu nhập năm 2017 là 389 người, số cán bộ đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập là 388/389 người (đạt 

99,74%), số người không kê khai tài sản, thu nhập là: 01 người (0,26%) (ông Lương Trọng Nhất, Bí thư Đảng uỷ 

xã kiêm Chủ tịch HĐND xã Lâm Ca nghỉ công tác để chữa bệnh dài ngày. 

 43 Đội quản lý thị trường số 12: kiểm tra 100 vụ, phát hiện 44 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm HC 44 vụ, 

số tiền phạt vi phạm hành chính 150 triệu đồng; Công an huyện kiểm tra, phát hiện vi phạm 03 vận chuyển lâm 
sản, 01 vụ vận chuyển lợn thịt, tịch thu 11,725m3 gỗ các loại, 3,06 tấn lợn thịt; kiểm tra 30 lượt hộ kinh doanh có 

điều kiện, phát hiện và xử phạt 03 hộ, số tiền xử phạt là 21,5 triệu đồng. Hạt Kiểm lâm: Kiểm tra tuần rừng: 56 

lần, số vụ vi phạm hành chính phát hiện và xử phạt: 05 vụ, số tiền xử phạt VPHC là 39,8 triệu đồng, tịch thu 

4,794 m3 gỗ Lim. 
44( Đối tượng 2: 01 đ/c, đối tượng 3: 10 đ/c, đối tượng 4: 265 đ/c) tổ chức giáo dục quốc phòng cho đối 

tượng là học sinh THPT cho 718 em 
45  Quân số 35 người; làm đường bê tông nông thôn được 980m, làm sân bê tông  nhà văn hóa  100m2. 

Phối hợp với Quân khu 1 đi thăm, chúc tết, tặng quà một số cơ quan, đơn vị và 30 hộ gia đình  chính sách, với 

tổng số 47 xuất quà, trị giá 85,5 triệu đồng. 
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chức trên địa bàn
46

; thường xuyên phối hợp với nắm tình hình biên giới, khu vực 

cửa khẩu, quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh và hoạt động của người nước ngoài 

trên địa bàn
47

. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại 

các địa bàn trọng điểm, các điểm vui chơi đông người, các lễ hội trước, trong và 

sau tết Nguyên đán. Tổ chức đấu tranh truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; 

các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, đô thị đã được giải quyết kịp 

thời
48

;  thường xuyên tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử phạt các trường hợp vi 

phạm luật giao thông đường bộ
49

. 

 c) Đối ngoại: Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực; quan 

hệ hữu nghị, hợp tác với huyện Ninh Minh (Quảng Tây, Trung Quốc) được tăng 

cường; thực hiện tốt các nội dung 3 văn kiện pháp lý về biên giới; duy trì và 

phát huy mối quan hệ kết nghĩa bản – bản.  Tổ chức Hội đàm và ký bản ghi nhớ 

phát quang thông tầm nhìn biên giới từ mốc 1284 đến mốc 1292 với Chính phủ 

nhân dân huyện Ninh Minh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. 

Xin ý kiến và được UBND tỉnh chấp thuận về việc huyện tổ chức Đoàn công tác 

đi thăm và làm việc tại huyện Ninh Minh nhằm tăng cường mối quan hệ, hợp tác 

xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. 

 6. Tình hình thực hiện cải cách hành chính, công tác tư pháp 

a) Cải cách hành chính:  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện đẩy mạnh công 

tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác trong thực thi 

nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức đánh giá xếp loại kết 

quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 đối với các các phòng 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn
50

; Xây dựng Đề án Tinh giản biên chế, sắp 

xếp lại tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập; Xây dựng kế hoạch 

và tổ chức sáp nhập các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc 

UBND huyện, đã hoàn thành việc sáp nhập 06 đơn vị
51

; xây dựng và triển khai 

kế hoạch sáp nhập thôn khu phố trên địa bàn huyện, tổng số là 26 thôn, 02 khu; 
                                                

46  Tranh chấp đất rừng giữa một số hộ dân với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập, Công ty cổ 

phần Thịnh Lộc Shinec, Công ty Dược liệu tốt,  giữa bà Hoàng thị Phương, Hoàng thị Giáo và một số hộ dân 

thôn Nà Vang, Bản Chắt xã Bính xá với bà Hoàng Thị Bình trú tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn. 
47 Phát hiện có 24 lượt người Trung Quốc nhập cảnh vào địa bàn huyện qua đường mòn, 49 lượt người 

nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn với mục đích du lịch, thăm thân (giảm 01 lượt người so với cùng kỳ), 25 phụ 
nữ lấy chồng Trung Quốc trờ về thăm thân, 169 lượt công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê 

(giảm 31 lượt so với cùng kỳ). 
48  Toàn huyện xảy ra 14 vụ phạm pháp hình sự, hậu quả làm chết 04 người, bị thương 17 người, tài sản 

thiệt hại ước tính hơn 112 triệu đồng, đã điều tra làm rõ 12/14 vụ; bắt 03 vụ đánh bạc,  khởi tố 08 đối tượng. Phát 

hiện 01 vụ khai thác khoáng sản trái phép, 03 vụ vận chuyển lâm sản trái phép , thu giữ 11,725 mét khối gỗ, phát 

hiện 01 vụ vận chuyển lợn trái phép từ Trung Quốc vào địa bàn với 3,06 tấn lợn thịt. 

49 Tổ chức tuần tra đảm bảo an toàn giao thông 1.010 ca, phát hiện xử lý 1.477 trường hợp vi phạm, xử 

phạt vi phạm 1.500 trường hợp, số tiền xử phạt 1.051 triệu đồng, tạm giữ 330 phương tiện, 488 giấy tờ liên quan, 

tước quyền sử dụng GPLX 123 trường hợp, phục hồi GPLX 92 trường hợp. 
50 Tổng số các phòng được thẩm định và xếp loại: 13 đơn vị trong đó: xếp loại tốt 10 đơn vị, xếp loại 

khá 03 đơn vị; tổng số UBND các xã được thẩm định và xếp loại: 12 đơn vị trong đó xếp loại tốt 02 đơn vị, xếp 

loại khá 08 đơn vị, xếp loại trung bình 02 đơn vị. 
 51 Sáp nhập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Dân tộc thành phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội – Dân tộc; Phòng Y tế và Văn phòng HĐND và UBND huyện; Đài Truyền thanh - Truyền 

hình và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành  Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông. 
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tổ chức thành công Lễ vinh danh các hộ gia đình hiến đất trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2013-2018. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng được quan tâm thực hiện thường 

xuyên, đúng quy định
52

. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được triển 

khai thực hiện theo kế hoạch
53

. 

b) Công tác tư pháp:  

Ban hành các Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2018
54

; Rà soát, 

công bố 14 văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện hết hiệu lực toàn bộ; 

thực hiện tốt công tác bổ trợ tư pháp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao 

dịch đảm bảo, tiếp nhận và giải quyết 27 hồ sơ; trong đó: đăng ký giao dịch đảm 

bảo 19 hồ sơ, 08 hồ sơ xóa thế chấp. Tổ chức 02 hội nghị tập huấn và tuyên 

truyền phổ biến Luật Hình sự năm 2015; Luật tiếp cận thông tin, Luật Hòa giải 

cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa 

bàn huyện; tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật
55

;  

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, trong 9 tháng đầu năm 

đã tổ chức hòa giải thành 55/89 vụ, các vụ việc hòa giải chủ yếu liên quan đến 

tranh chấp đất đai, mâu thuẫn tại khu dân cư, mâu thuẫn gia đình. Số vụ việc hòa 

giải không thành đã chuyển cơ quan cấp huyện xem xét giải quyết.   

Công tác chứng thực, hộ tịch, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn được tổ 

chức thực hiện tốt, đáp ứng được yêu cầu của công dân
56

. Công tác xây dựng xã, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác xây dựng và thực hiện quy ước, 

hương ước ở thôn, khu dân cư luôn được quan tâm chỉ đạo. 

7. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 

 Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của 

cấp trên, của Huyện ủy, HĐND huyện; theo đúng Luật Tổ chức chính quyền địa 
                                                

52  Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CC, VC 126 người, nâng mức 

hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo 295 người, quyết định nghỉ hưu 04 người, thông báo nghỉ hưu 06 người; bổ 

nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành hành chính 38 người, thực hiện thủ tục luân chuyển, điều động công 
tác đối với CC,VC 03 người; bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với VC tuyển dụng năm 2016 04 người; cho 

nghỉ việc và thôi hưởng lương 01 người; cho thôi giữ chức vụ phó giám đốc 01 người; bổ nhiệm lại đối với 

CC,VC 12 người; tiếp tục biệt phát đối với CC, VC11 người, phân công kiêm nhiệm công tác 05 người; cho 

hưởng phụ cấp thâm niên 01 người; điều động VC ra ngoài huyện 02 người, điều động và bổ nhiệm chức vụ đối 

với VC 03 người; không bổ nhiệm lại 03 VC quản lý; điều động công tác theo Nghị định 158/NĐ-CP 09 viên 

chức kế toán đơn vị trường học, tiếp nhận và phân công công tác cho 03 công chức mới được tuyển dụng năm 

2017, tiếp nhận và phân công công tác cho 03 công chức không qua thi tuyển. 
53 Tổ chức xét tuyển được 02 công chức xã (Trưởng CA và Chỉ huy trưởng BCHQS xã); tổ chức sát 

hạch và đề tỉnh quyết định tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 02 viên chức; thông báo tuyển dụng viên chức  

năm 2018. 
54 Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 19/3/2018 về quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn huyện, KH số 16/KH-UBND ngày 22/01/2018 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trên địa bàn huyện;  
55 Tổ chức được 135 cuộc tuyên truyền các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực ngành với hơn 5.901 lượt 

người tham gia. 
56   Đăng ký khai sinh 501 trường hợp, đăng ký kết hôn 161 cặp, đăng ký khai tử 174 trường hợp; cấp 

bản sao giấy tờ hộ tịch 1.164 bản; xác nhận tình trạng hôn nhân 210 trường hợp; thay đổi, cải chính hộ tịch 15 

trường hợp; bổ sung hộ tịch 04 trường hợp; đăng ký việc nuôi con nuôi 05 trường hợp; đăng ký nhận cha, mẹ, 

con 02 trường hợp; chứng thực được 16.192 việc, số tiền thu được là 92.142.000 đồng. 
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phương và Quy chế làm việc của UBND huyện, chủ động xây dựng và triển khai 

kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm 2018. 

Chủ động phân công phụ trách địa bàn đối với các đồng chí ủy viên 

UBND huyện; chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân, tổ chức ra quân đầu xuân; tăng 

cường công tác quản lý bảo vệ rừng, cung ứng vật tư nông nghiệp đảm bảo kế 

hoạch sản xuất, tăng cường phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; kế 

hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. 

 Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển 

tiếp; hoàn thiện thủ tục hồ sơ đầu tư đối với các công trình khởi công mới; thực 

hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong giải phóng mặt bằng các công 

trình, dự án kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để thi công. Tăng cường 

công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị.  

 Kiện toàn Ban Chỉ đạo thu ngân sách; thành lập Đội chống thất thu ngân 

sách; xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch tổ chức thu ngân sách; điều 

hành, quản lý chi ngân sách theo đúng dự toán được giao. Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

 Duy trì sĩ số học sinh các cấp học, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và 

học; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác chăm 

sóc sức khỏe cho nhân dân; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho các 

đối tượng, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn. 

 Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương; đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; tăng 

cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

 Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo lĩnh vực 

chuyên môn, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đổi mới tác phong lề lối 

làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết kịp 

thời, có hiệu quả, đúng pháp luật những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Thành 

lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

2019. 

 8. Đánh giá chung 

- Kết quả: Trong 9 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, 

sự cố gắng của toàn thể nhân dân, kinh tế huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh 

tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực; an ninh chính trị ổn định, trật tự 

an toàn xã hội được đảm bảo; biên giới quốc gia được giữ vững; các mục tiêu về 

chính sách xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, hệ thống chính trị tiếp 

tục được củng cố.   

- Hạn chế: Một số chỉ tiêu về sản xuất chưa đạt so với kế hoạch; công tác 

quản lý đất đai, đô thị, quản lý xây dựng, quản lý bảo vệ rừng có mặt còn hạn 
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chế, tình trạng cháy rừng vẫn xảy ra. Công tác xây dựng nông thôn mới kết quả 

chưa đạt so với mục tiêu kế hoạch; việc triển khai một số mô hình hỗ trợ phát 

triển sản xuất còn chậm so với kế hoạch. 

- Nguyên nhân: 

Nguyên nhân khách quan: Đầu năm thời tiết khô hạn kéo dài ảnh hưởng 

đến diện tích gieo trồng và công tác phòng, chống cháy rừng. Việc thực hiện 

điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Đình Lập và 

lập quy hoạch chi tiết thị trấn Nông Trường Thái Bình còn chậm so với kế 

hoạch, do thiếu kinh phí, nên cũng ảnh hưởng đến việc quản lý đất đai, đô thị 

đối với 02 thị trấn.  

Nguyên chủ quan: Một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chủ động, quyết 

liệt trong thực hiện nhiệm vụ, chưa phát huy được vai trò tiên phong, gương 

mẫu của người đứng đầu, công tác tham mưu còn hạn chế. Tư tưởng trông chờ, 

ỷ lại vào nhà nước vẫn còn trong một số người dân. 
 

 II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện và Quyết 

định của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2018. Quyết định số 1366-QĐ/HU ngày 

26/3/2018 của Huyện ủy về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 

2018 đảm bảo đúng tiến độ. 

2. Chỉ đạo thu hoạch các loại cây trồng vụ mùa, chuẩn bị các điều kiện 

cho vụ sản xuất đông xuân 2018 - 2019; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh thuốc bảo vệ thưc vật và vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện; tăng 

cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các 

nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, 

chăm sóc, trồng rừng theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch  phòng, 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018.  

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; 

khai thác và sử dụng hiệu quả, xã hội hóa các nguồn lực; thường xuyên kiểm tra 

việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí; tổ chức thực hiện các biện 

pháp hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra; đôn 

đốc, tổ chức thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã đăng 

ký về đích năm 2018 đảm bảo đúng quy định. 

 4. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách; rà soát mọi nguồn thu, thực hiện 

đồng bộ các biện pháp chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu nộp các khoản nợ 

thuế, tiền sử dụng đất; phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao; quản lý chi 

ngân sách theo dự toán được giao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện 

nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà 

nước và các khoản quỹ huy động đóng góp. 
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 5. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

dự án đầu tư; giải ngân kịp thời đối với các dự án hoàn thành. Thực hiện tốt việc 

quản lý, sử dụng các công trình xây dựng; phát huy vai trò giám sát của Ban thanh 

tra nhân dân; triển khai các bước chuẩn bị đầu tư đối với các danh mục khởi công 

mới năm 2019;  rà soát các danh mục công trình dự án còn nợ đọng vốn thanh toán 

trình tỉnh xem xét, điều hòa, bổ sung vốn. 

6. Tăng cường kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn; thực 

hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng 

đất; quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ 

chức, cá nhân. Phối hợp thực hiện xác định, cắm mốc ranh giới, cấp giấy 

CN.QSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ Nông Lâm trường. 

Thực hiện tốt công tác thẩm định phương án BTHT và TĐC các công trình dự 

án. 

 7. Chỉ đạo ngành chức năng thực hiện tốt các nội dung, chương trình năm 

học theo kế hoạch; Duy trì, phát huy hiệu quả kết quả phổ cập giáo dục và đẩy 

mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về 

y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình; quan tâm xây dựng “Chuẩn quốc gia về y tế 

xã”. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa; tổ chức 

các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, phát thanh - truyền hình phục vụ nhân 

dân, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hoá, thôn, khu phố văn 

hoá, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp 

sống văn hoá. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng nhà văn hoá thôn, khu 

phố và sân tập thể dục, thể thao. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.  

 Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho 

người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, các chế độ cho người 

lao động. Hoàn thành việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 

đúng kế hoạch; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao 

động, tiếp tục mở các lớp dạy nghề cho lao động ở nông thôn.  

 8.  

hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương hành chính của bộ máy quản 

lý nhà nước các cấp; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 

chức trong thực thi nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng 

cường công tác kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phát hiện và kịp thời tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ 

công chức cuối năm. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức sáp 

nhập thôn, khu phố theo kế hoạch. 
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 Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, xây dựng kế hoạch 

thanh tra năm 2019. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 

tiếp công dân; chủ động đối thoại trực tiếp, giải quyết tốt các vụ việc mới phát 

sinh, không để hình thành các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tiếp tục thực hiện tốt 

các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 9. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp thực hiện tốt 

các nội dung theo quy định tại Nghị định số 77/2010/NĐ-CP;  tập trung, huấn 

luyện binh chủng; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm (3 xã: Lâm Ca, 

Thái Bình và thị trấn Nông Trường Thái Bình) 

 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 

đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn.  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, tạo môi trường ổn định, 

hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. 

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đất đai, vệ sinh môi trường 

để thu hút đầu tư vào địa bàn, thu hút xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bản Chắt. 

10. Chỉ đạo Văn phòng Ban chỉ đạo về Tổng điều tra dân số và nhà ở xây 

dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra các 

cấp, các ngành có liên quan triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra dân số 

và nhà ở năm 2019. 

 Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ huyện đến cơ 

sở. Phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, danh mục đầu tư và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình HĐND huyện theo quy định.  

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Đình Lập về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018./. 

 
Nơi nhận:                                                       
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 

- Các Đ/c UV BTVHU;  

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các CQ, ĐV trực thuộc UBND huyện; 

- Hạt Kiểm Lâm; Chi cục Thống kê; Đội QLTT 

số 12; Công an huyện; BCH quân sự; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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