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 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6;  

 nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2019 

    
   

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN 

 Trong tháng 6 năm 2019, UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các 

Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

HĐND huyện, Quyết định, chỉ đạo của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2019. Tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong 

năm. 

2. Tăng cường chỉ đạo, chăm sóc thu hoạch các loại cây trồng vụ xuân – 

hè, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường chỉ 

đạo thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; 

chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ mùa, cung ứng đầy đủ, kịp thời và bảo 

đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp. Chủ động các phương án 

phòng chống thiên tai, tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng. 

Thường xuyên kiểm tra, thực hiện duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, đảm 

bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chất 

lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy nhanh tiến độ trồng 

rừng mới; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới tại các 

xã, nhất là tại các xã điểm, xã đặc biệt khó khăn. Phê duyệt các đề án hỗ trợ phát 

triển sản xuất; đôn đốc triển khai các mô hình và giải ngân đảm bảo đúng tiến độ. 

3. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu, thương 

mại, dịch vụ phát triển. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; phối hợp giải 

quyết có hiệu quả các vướng mắc tại khu vực Cửa khẩu phụ Bản Chắt để thúc 

đẩy hoạt động xuất khẩu.  

4. Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu thi công các chương trình, dự án trên địa 

bàn đảm bảo tiến độ, chất lượng, đặc biệt là trụ sở UBND huyện. Giải quyết dứt 

điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự 

án trên địa bàn. Tiếp tục tập trung triển khai dự án Hồ chứa nước Bản Lải và 

đường Xuân Dương-Ái Quốc.  

5. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách; tiếp tục rà soát 

các nguồn thu, sắc thuế, đẩy mạnh tăng thu đối với các khoản còn thất thu, đặc biệt 
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là thuế nhựa thông, đẩy nhanh tiến độ thu nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn... Kiểm 

soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, hiệu quả. 

6. Chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện tốt công tác dạy và học, hoàn thành 

tốt nhiệm vụ học kỳ II, tổ chức tổng kết năm học 2018 - 2019 theo chương trình; 

chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, kỳ thi tuyển 

sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa bạo 

lực học đường, phòng chống đuối nước cho trẻ, tổ chức bàn giao học sinh cho 

địa phương trong dịp nghỉ hè. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình kiên cố 

hóa trường lớp học; triển khai kế hoạch sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất cho 

các trường, điểm trường. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân; tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh 

nguy hiểm; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác an sinh 

xã hội. Tuyên truyển, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, địa phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua kỷ niệm 129 năm Ngày sinh 

chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019). 

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp 

huyện lần thứ III năm 2019.  

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

hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tổ chức các đợt cao điểm trấn áp các 

loại tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; thực hiện các biện 

pháp kiềm chế tại nạn giao thông. Tiếp tục triển khai công tác đối ngoại theo kế 

hoạch.  

8. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm của đội 

ngũ công chức, viên chức; tính chủ động, năng lực chỉ đạo, điều hành của người 

đứng đầu các cấp, các ngành. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm 

là cải cách thủ tục hành chính, quan tâm rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức, giữ vững kỷ cương, kỷ luật lao động, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực 

thi công vụ. Xây dựng và tích cực triển khai thực hiện công tác sáp nhập thôn, 

khu phố theo kế hoạch.  

9. Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, đảm bảo thời 

gian, chất lượng các nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND huyện. 

 II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6 NĂM 2019 

 1. Lĩnh vực kinh tế 

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

 Trồng trọt: Tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân trên 

địa bàn chăm sóc các cây trồng vụ xuân, cụ thể: Chăm sóc và làm cỏ lúa 330 ha, 

chăm sóc ngô 480 ha, trồng và chăm sóc rau các loại 50 ha. 
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 Bảo vệ thực vật: Thường xuyên thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, 

dự tính dự báo, chỉ đạo phòng trừ dịch hại cây trồng bằng biện pháp thông báo 

định kỳ 07 ngày/lần, đạt 100% kế hoạch, không để lọt đối tượng dịch hại cây 

trồng và hướng dẫn phòng trừ khi sâu bệnh khi tới ngưỡng phòng trừ. Trong tháng 

theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phát hiện tình hình sâu 

bệnh gây hại cây trồng như: Sâu Keo mùa thu hại ngô; Sâu cuốn lá nhỏ; Rầy 

nâu; Bệnh khô vằn: Bệnh vàng lá thối rễ
1
. Trong đó: Diện tích ngô nhiễm sâu 

keo mùa thu nhẹ và trung bình khoảng 177ha, nhiễm nặng 25 ha. Diện tích 

phòng trừ 114 ha. Dự báo tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới trời khô hạn 

tạo điều kiện cho một số đối tượng sâu bệnh gây hại như: Sâu keo mùa thu (gây hại 

ngô); Rầy nâu, bệnh vàng lá thối rễ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu cuốn lá lớn (gây hại lúa); 

Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muối, bệnh phồng lá, bệnh khô cành (gây hại cây chè). 

Chăn nuôi: Trong tháng đàn gia cầm tăng do người dân tái đàn vào vụ 

chăn nuôi: Tổng đàn trâu, bò khoảng 3.147 con; Ngựa 28 con; Dê 1.925 con; 

Chó, mèo  khoảng 6.215 con; Ngan (vịt xiêm) 2.580 con; Vịt khoảng 19.850 

con; Gà khoảng 98.596 con. Lợn khoảng 1.012 con tổng đàn lợn giảm mạnh do 

bệnh dịch tả Châu phi đã xuất hiện tại 12/12 xã thị trấn.Trong tháng bệnh dịch tả 

lợn Châu phi đã xảy ra tại 12/12 xã thị trấn. Tính thời điểm báo cáo (kết quả tính 

hết ngày 4/6/2019) đã có 169 hộ/46 thôn/12 xã thị trấn có dịch bệnh dịch tả Châu 

phi làm ốm chết và buộc phải tiêu hủy 543 con lợn, tổng trọng lượng là 29.124,5 

kg. Bệnh tụ huyết trùng gia cầm xảy ra tại xã Thái Bình làm ốm 85 con gà; chết 

45 con, điều trị khỏi 40 con. 

Công tác tiêm phòng: Công tác tiêm phòng: Trong tháng Tiêm vắc xin đối 

với gia súc, gia cầm được 1.682 con, trong đó; Tiêm vắc xin Tiên mao trùng trâu, 

bò được 45 con; Tiêm vắc xin Niucátsơn gà được 220 con; Tiêm phòng vác xin 

Tụ huyết trùng gà được 220 con; Tiêm phòng vắc xin dại chó, mèo được 1.197 

con 

Công tác phun tiêu độc khử trùng: Đến nay đã cấp 423 lít thuốc cho các 

xã, thị trấn và 02 chốt kiểm dịch để phun tiêu độc khử trùng môi trường phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi và phun sau mỗi buổi họp chợ và tiêu hủy lợn 

dịch bệnh; riêng 02 chốt kiểm dịch đã phun 66 lít thuốc tiêu độc khử trùng đối 

với các phương tiện vận chuyển theo quy định. 

Triển khai tích cực công tác kiểm tra, kiểm soát đối với bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi tại 02 chốt kiểm dịch, lũy kế tính đến ngày 05/6/2019 kiểm tra, kiểm 

soát được 1.944 xe, trong đó có 101 xe vận chuyển lợn 83 xe có giấy phép hợp 

lệ; tổng số lợn vận chuyển qua 2 chốt là 712 con trong đó Bắc Lãng là 16 con, 

Lâm Ca 696 con; tuyên truyền phát tờ rơi được 3.410 tờ. Cấp phát vật tư phòng 

chống dịch bệnh: Ủng 12 đôi; Găng tay 216 đôi; Quần áo bảo hộ 32 bộ. khẩu 

                                           
1
 Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu mật độ trung bình: 3-6 con/m

2
 cao 8-10 con/m

2
 diện tích nhiễm 202 ha, 

nhiễm nhẹ và trung bình 177 ha, nhiễm nặng 25 ha. Diện tích phòng trừ 114 ha; Bệnh khô vằn mật độ trung bình 

2% C5; Bệnh thối vi khuẩn mật độ trung bình 3,5% C3. Trên cây lâm nghiệp (Cây thông):  Sâu róm thông mật độ 

trung bình: 3- 5 con/câyT5,6. Trên cây công nghiệp (Cây chè): Rầy xanh mật độ trung bình 2,5%; Bọ xít muối mật độ 

trung bình 3,5% C1; Bọ cánh tơ mật độ trung bình 2% C1;  Bệnh khô cành mật độ trung bình 6% C3. 
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trang 100 chiếc; Nước súc miệng TB 4 chai. Phối hợp với Đội QLTT số 3 bắt 

giữ và tiêu hủy 02 con lợn thịt đi lên từ vùng có dịch không có giấy tờ hợp lệ với 

trọng lượng là 141 kg, phạt hành chính 4.500.000 đồng nộp Kho bạc nhà nước.  

Thủy lợi: Đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc quản lý, duy tu 

bảo dưỡng các công trình thủy lợi. Tiếp tục đôn đốc các xã triển khai thực hiện 

nguồn xi măng hỗ trợ làm thủy lợi nhỏ, đảm bảo tiến độ, hiệu quả cao phục vụ 

sản xuất. Lũy kế đến nay đã cấp được 115,7/233,9 tấn xi măng cho 37 công trình 

thủy lợi thuộc 5 xã (Đình Lập, Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa, Lâm Ca) bằng 

49,46% kế hoạch. 

 Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Tham mưu tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, triển khai phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2019; đồng thời tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai 

kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2019, phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN huyện. 

Lâm nghiệp: Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân 

chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng trồng hiện có, làm tốt công tác quản lý bảo vệ 

rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Chỉ đạo các chủ vườn ươm  tiến 

hành gieo ươm cây con cho vụ trồng rừng năm 2019. Trên địa bàn đã cấy được 

trên 2 triệu bầu cây con (chủ yếu là cây thông, keo), ngoài ra còn một số vườn 

ươm nhỏ lẻ tự gieo tạo giống cây con, phục vụ nhu cầu của gia đình. 

- Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Công tác phòng cháy chữa cháy 

rừng: Thường xuyên duy trì ca kíp trực cháy, theo dõi cảnh bảo, phân công gác 

chòi canh lửa đảm bảo 24/24 giờ hàng ngày; đôn đốc UBND các xã, thị trấn và 

các chủ rừng thực hiện nghiêm túc phương án QLBVR và PCCCR theo phương 

châm 4 tại chỗ. Trong tháng trên địa bàn huyện không để xảy ra cháy rừng 

 Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới:  Kết quả 

thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-

TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 315/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh năm 2018 như sau: Bình quân 01 xã đạt 12,6 tiêu chí/xã, trong 

đó: Số xã đạt 19 tiêu chí gồm 4 xã (Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa), Số 

xã  đạt từ 10 - 14 tiêu chí gồm 02 xã (xã Bắc Lãng-11TC, Kiên Mộc-11TC), Số 

xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí gồm 5 xã (Thái Bình-9TC, Lâm Ca-8TC, Đồng Thắng-

6TC, Châu Sơn-5TC) trong đó xã Kiên Mộc - xã đặc biệt khó khăn phấn đấu về 

đích giai đoạn 2016 - 2020 - đạt 15 tiêu chí, xã Lâm Ca xã đặc biệt khó khăn 

phấn đấu đến hết năm 2020 đạt trên 10 tiêu chí. 

 b) Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại dịch vụ 

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất các mặt hàng công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tính đến nay giá trị sản xuất các mặt hàng công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gồm điện thương phẩm tiêu thụ đạt 5,607 triệu 

Kwh, doanh thu trước thuế đạt 10.059,9 triệu đồng. Ước trong tháng 7 giá trị sản 

xuất các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gồm điện thương phẩm tiêu 

thụ đạt 1,200 triệu Kwh, doanh thu trước thuế đạt 2.292 triệu đồng. Giá trị sản 

xuất các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh tính theo 
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giá hiện hành tính đến nay đạt 524.951 triệu đồng, ước trong tháng 7 năm 2019 

đạt 7.294,2 triệu đồng (Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu như biểu báo cáo 

kèm theo). 

 Thương mại, dịch vụ: Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn huyện ước 

trong tháng 02 ổn định, các mặt hàng thiết yếu đảm bảo phục vụ nhu cầu sản 

xuất, sinh hoạt cho nhân dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ bán lẻ 

trên địa bàn tính đến nay đạt 214.000 triệu đồng, ước trong tháng 7 tổng mức lưu 

chuyển hàng hóa và dịch vụ bán lẻ trên địa bàn đạt 42.000 triệu đồng. 

c) Xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giao thông           

Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy tu sửa chữa các tuyến đường huyện; 

tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý hư hỏng trên các tuyến đường để 

đảm bảo giao thông thông suốt. Trong tháng 6 ước thực hiện hỗ trợ 1.283,7 tấn 

xi măng cho các xã, thị trấn bê tông hóa đường giao thông nông thôn. 

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư: Hạng mục 

lòng hồ phạm vi thôn Pò Háng, xã Bính Xá (lần 2) và xử lý các đoạn tránh ngập 

trên QL.31 (lần 3). Đã hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

trình cơ quan có chức năng thẩm định phê duyệt theo quy định đối với 84 hộ gia 

đình, cá nhân, tổ chức (trong đó có 03 tổ chức); tổng kinh phí BT, HT là 

16.675.313.000 đồng. 

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

 Tiếp tục thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy 

định; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

phát triển. Trong tháng ước thực hiện trong tháng 6 tiếp nhận và trả kết quả 07 

hồ sơ đăng ký kinh doanh ( trong đó cấp mới 03 hồ sơ, cấp đổi 04 hồ sơ, giải thể 

0 hồ sơ với tổng số vốn đăng ký kinh doanh là 220 triệu đồng) lũy kế 47 hồ sơ, 

trong đó cấp mới 26 hồ sơ, cấp đổi 15 hồ sơ, giải thể 0 hồ sơ, tổng vốn đăng ký 

kinh doanh là 2.183 triệu đồng. 

   Quản lý kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân: Tổng số doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện hiện nay là 22 doanh nghiệp; 10 HTX và 925 hộ kinh doanh cá thể.  

 đ) Công tác thu, chi ngân sách  

Tổng thu NSNN trên địa bàn (bao gồm cả phí sử dụng bến bãi đối với 

phương tiện vận tải ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới) thực hiện tháng 

6 là 1.787 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm 9.319 triệu đồng, đạt 61,31% dự toán 

tỉnh giao,( tỉnh giao 15.200 triệu đồng) đạt 58,38% so với dự toán Nghị quyết 

HĐND huyện, ( huyện giao: 15.960 triệu đồng) bằng 112,45% so với cùng kỳ ( 

năm 2018: 8.287 triệu đồng).  

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện tháng 6/2019 là 35.171 triệu đồng, 

lũy kế từ đầu năm là 161.843triệu đồng, đạt 52,56% dự toán tỉnh giao, đạt 

52,45% dự toán Nghị quyết HĐND huyện, bằng 113,81% so với cùng kỳ( năm 

2018: 142.194 triệu đồng) Chi ngân sách đảm bảo chi lương, các khoản có tính 

chất lương và chi trả trợ cấp cho các đối tượng; chi hoạt động thường xuyên của 

các cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đảm bảo an sinh xã hội; 
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chi đầu tư xây dựng đối với các nguồn vốn được thực hiện theo tiến độ khối 

lượng hoàn thành các công trình. 

 2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội  

Giáo dục: Kết quả giáo dục  năm học 2018 – 2019 ( so với năm học 2017- 

2018) 

+ Cấp Mầm non: Chất lượng giáo dục tổng số trẻ thực hiện chương trình 

2672/2672 cháu tỷ lệ 100%, tổng số trẻ đánh giá theo chương trình quy định 

2672/2672 cháu tỷ lệ 100%, chất lượng giáo dục tăng so với cùng kỳ năm học 

trước 0,54% 

+ Cấp tiểu học: Đánh giá về năng lực phẩm chất: Tốt 1472 học sinh , đạt 

52,1%, đạt 1204 học sinh, đạt 53,4, cần cố gắng 10 học sinh chiếm 0,5% ( tính cả 

học sinh khuyết tật); học sinh được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học: 

2696 học sinh, đạt 99,3%, chưa hoàn thành lớp học 17 học sinh, chiếm 0,6%( 

tính cả học sinh khuyết tật); số học sinh khen thưởng 1.373 học sinh đạt 51,1%, 

tăng 1,8% so với năm học 2017 – 2018. 

+ Cấp THCS: - Học lực: giỏi 279 học sinh, đạt 17,1%( tăng 0,2%); khá 

641 học sinh, đạt 39,4%( tăng 0,6%); trung bình 689 học sinh, đạt 42,3%( giảm 

0,4%); yếu 19 học sinh, chiếm 1,2%, (tăng 0,1%); kém 0; số học sinh khong 

đánh giá theo thông tư 58( KT, học hòa nhập) 02 học sinh khuyết tật. 

- Hạnh kiểm: Tốt 1263 học sinh, đạt 77,6% ( tăng 0,2%) ; khá 335 học 

sinh, đạt 20,6% ( tăng 0,4%); trung bình 30 học sinh, chiếm 1,%( tăng 0,6%); 

yếu 0 học sinh 

+ Kết quả chuyển lớp đạt 98,8%( tăng 0,1%. Công nhận tốt nghiệp THCS 

đối với học sinh lớp 9 ( 2 hệ) 402/404, đạt 99,5%  

Y tế: Trong tháng khám bệnh cho 3.807lượt người ( trong đó khám tại 

TTYT là: 1.860 lượt, tại xã là: 1947); Tổng số điều trị là 638 người ( trong đó 

điều trị tại TTYT 439 người, tai xã là 199 người). Chuyển tuyến 81 người;  Tổng 

số trẻ sinh trong tháng: 42 trẻ ( 16 nữ, 26 nam)  trong đó trẻ sinh ra là con thứ 3 

trở lên là 10 trẻ trẻ chiếm 23,8% . Trong tháng không có vụ ngộ độc thực phẩm 

xảy ra trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân 

trê địa bàn huyện được 8 cơ sở, qua kiểm tra có 03 cơ sở vi phạm, xử phạt 

1.800.000đ ( lỗi vi phạm để lẫn sản phẩm không phải là thuốc với thuốc, nhân 

viên bán hàng không đeo biển tên…) Trong tháng không có dịch bệnh nguy 

hiểm xảy ra trên địa bàn huyện tuy nhiên có một số trường hợp mắc bệnh truyền 

nhiễm như tiêu chảy 65 người, cúm mùa 162 người, quai bị 02 người, thủy đậu 

06 người. 

Công tác văn hoá thông tin:  

- Công tác truyền thanh, truyền hình: Đã sản xuất được 13 chương trình 

truyền thanh với 26 lượt phát sóng. Sản xuất 16 chuyên mục, chuyên đề truyền 

thanh: Cải cách thủ tục hành chính; Pháp luật với cuộc sống; Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức HCM; Xây dựng Nông thôn mới; Sức khỏe và cuộc sống; 

Thi đua yêu nước; Bạn của Nhà nông; An toàn giao thông.Tổng số 130 tin, bài 

truyền thanh, truyền hình (trong đó 13 tin bài truyền hình cộng tác với Đài PT-



 7 

TH tỉnh đã được phát sóng). Treo 19 băng rôn với 38 khẩu hiệu (Trong đó tuyên 

truyền Lễ phát động Ngày Môi trường thế giới 2019; An toàn vệ sinh lao động) 

.Tổng số 04 lượt: (Tuyên truyền Phòng chống bệnh dịch tả lơn châu phi; An toàn 

giao thông) 

      - Văn hóa - Văn nghệ, TDTT: Phối hợp tổ chức thành công 06 chương 

trình văn nghệ (Dân quân cụm 1; Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi 2019; 

Giao lưu văn nghệ Đồn BP Chi Lăng; Tổng kết năm học 2018-2019; Chương 

trình khởi động Chiến dịch TNTN hè cấp tỉnh năm 2019; Lễ phát động Ngày Môi 

trường thế giới 2019). Tổ chức Đoàn gồm 3 VĐV tham gia giải Việt dã cùng 

Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (ngày 

26/5/2019). Kết quả đạt 01 giải Ba, 01 giải khuyến khích cự ly 7 km. 

- Hoạt động của đội chiếu bóng lưu động: Tổ chức chiếu phim được 15 

buổi tại xã Kiên Mộc và xã Bắc Xa có 1.420 lượt người xem, trong các buổi 

chiếu phim Đội chiếu bóng còn tổ chức tuyên truyền lồng ghép các nội dung: 

Tuyên truyền kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

(05/6/1911-05/6/2019); 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi 

đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6); 

Ngày gia đình Việt Nam (28/6); Ngày môi trường thế giới (05/6). 

Công tác lao động, thương binh, xã hội - dân tộc: Thực hiện chi trả trợ 

cấp cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, 

đúng chế độ. Đối với người có công trong tháng tiếp nhận thẩm định 10 hồ sơ đề 

nghị Sở Lao động, Thương binh  và Xã hội giải quyết chế dộ mai táng phí và trợ 

cấp hàng tháng cho thân nhân các đối tượng từ trần,  01 hồ sơ người hoạt động 

kháng chiến, 05 hồ sơ theo QĐ số 62, 01 hồ sơ theo QĐ 49, 01 hồ sơ thương 

binh, 02 hồ sơ trợ cấp tuất hàng tháng, phối hợp với các xã thị trấn lựa chọn 06 

đối tượng đi tham quan thủ đô Hà Nội. Công tác bảo trợ xã hội tiếp nhận và giải 

quyết 04 hồ sơ cho đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, 03 hồ sơ thôi hưởng trợ 

cấp, hỗ trợ mai táng phí cho 03 thân nhân đối tượng từ trần, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho 20 người, trong đó trẻ em dân tọc thiểu số 16 thẻ, 01 thẻ hộ nghèo, 03 thẻ 

cận nghèo. Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em tặng quà 1/6 cho 06 đơn vị, tổng 

kinh phí thực hiện 9.000.000đ, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật, qua khám sàng lọc có 07 em đã được 

thực hiện phẫu thuật, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi được 25 

trường hợp. 

 3. Công tác quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên và môi trường 

Thực hiện Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2017, 

theo đó UBND huyện Đình Lập được giao làm chủ đầu tư thực hiện 02 dự án: 

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỷ lệ 

1/500 và lập Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình, 

huyện Đình Lập tỷ lệ 1/500. đến nay lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch và 

đã lập xong nhiệm vụ, tổ chức xin ý kiến các đơn vị liên quan, hiện đã phê duyệt 

nhiệm vụ 02 đồ án này và đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy 

định.  
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Đối với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập và 

điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện 

Đình Lập, tỷ lệ 1/5000 do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, Phòng là cơ quan phối 

hợp thực hiện đến nay đã cùng chủ đầu tư lập và phê duyệt nhiệm vụ theo quy 

định . Tính đến nay thực hiện cấp được 08 giấy phép xây dựng, ước trong tháng 

7 thực hiện cấp được 03 giấy phép xây dựng. .  

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Đối với đất của hộ gia 

đình, cá nhân): trình UBND huyện ban hành quyết định cấp giấy CN.QSD đất 

cho 30 hộ gia đình, gồm: 36 hồ sơ, 42 thửa, tổng diện tích 347.040,7 m
2
, cấp 41 

giấy chứng nhận. Chuyển mục đích sử dụng đất: đang thẩm định 10 hồ sơ, 10 

thửa tổng diện tích 1.151,9m
2
. Công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất: thu hồi  

không phát sinh hồ sơ. 148.213,9m
2 

 đất của 26 hộ gia đình cá nhân có đất tại xã 

Bính Xá thực hiện hạng mục Lòng hồ, thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải 

Tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, công nghệ 

và sở hữu trí tuệ. Triển khai hỗ trợ các đề án khuyến công địa phương năm 2019 

theo kế hoạch của tỉnh. Duy trì điểm cân đối chứng tại chợ trung tâm thị trấn 

Đình Lập. Ước trong tháng 5 thực hiện được 10 mã cân đối chứng trong đó 10 

mã đúng không có mã sai. 

 4. Công tác thanh tra, tư pháp, nội vụ 

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Trong tháng thực hiện 01 cuộc 

thanh tra theo kế hoạch. Tiếp tổng số 16 lượt công dân riêng lẻ với 16 vụ việc 

kiến nghị, phản ánh, các kiến nghị, phản ánh đã được giải quyết theo quy định. 

Tổng số đơn quản lý trong kỳ là 67 đơn kiến nghị, phản ánh. ( Trong đó  đơn tồn 

từ kỳ trước chuyển sang là 24 đơn, số đơn tiếp nhận trong kỳ là 43 đơn) trong đó 

đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp là 61 đơn, đơn 

chuyển đến cơ quan khác giải quyết là 06 đơn; Kết quả đã giải quyết được 19/61 

đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, còn 42 đơn kiến nghị, phản ánh đang 

xem xét giải quyết. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai theo kế 

hoạch; qua thanh tra, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân chưa 

phát hiện các hành vi tham nhũng và chưa nhận được tố cáo, kiến nghị liên quan 

đến tham nhũng.  

Công tác tư pháp: Duy trì thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho công dân. Thực hiện công tác 

hộ tịch, chứng thực theo quy định
2
.  

Công tác nội vụ: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính mà trọng tâm 

là cải cách thủ tục hành chính thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ 

                                           
 
2
 Đăng ký khai sinh 90 trường hợp; đăng ký kết hôn 25cặp; đăng ký khai tử 18 trường hợp; cấp bản sao 

giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 145bản; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 33 trường hợp; Chứng thực 

chữ ký và bản sao từ bản chính tổng số 2451 việc, tổng số tiền thu được là 17.636.000 đồng. 
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quan, đơn vị, đảm bảo việc giải quyết cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện, nhanh 

chóng. Luôn chú trọng và quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, đào tạo 

bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức; việc sáp nhập thôn; quan tâm 

thực hiện sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã và ở thôn, khối phố trên địa bàn huyện. Duy trì thực hiện chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kịp thời, đúng quy 

định. Tham mưu tổ chức họp xét chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, 

viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, Nghị định 150/2013/NĐ-CP cho 33 

người; ra Quyết định bổ nhiệm cấp phó các phòng chuyên môn: 02 người, bổ 

nhiệm lãnh đạo đơn vị sự nghiệp 01 người, cho hưởng phụ cấp trách nhiệm đối 

với tổng phụ trách đội: 27 người; ban hành Quyết định nâng bậc lương thường 

xuyên đối với 09 cán bộ, công chức cấp xã; Cho hưởng phụ cấp thâm niên nghề: 

03 người; đề nghị ban hành Quyết định cho hưởng phụ cấp đối với người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã: 3 người; cấp thôn: 51 người; Thôi hưởng: 01 

người
.
.Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, theo dõi nắm tình hình hoạt động tôn giáo 

trên địa bàn huyện; nhìn chung công tác tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định.  

 5. Công tác Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại  

 Tổ chức triển khai các văn bản, chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự 

địa phương, xây dựng kế hoạch trực chỉ huy,  xây dựng kế hoạch diễn tập khu 

vực phòng thủ huyện năm 2019 theo kế hoạch, trực ban tác chiến, sẵn sàng chiến 

đấu, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt; Triển khai lực lượng làm tốt công tác 

nắm tình hình tại địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ 

nạn xã hội. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông; 

trong tháng trên địa bàn không xảy ra tai nạn, va chạm giao thông
3
. 

Tình hình an ninh tuyến biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn 

hóa - tư tưởng, an ninh xã hội, an ninh kinh tế được đảm bảo ổn định. Trật tự an 

toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; tiếp tục triển khai lực lượng tăng cường công 

tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội 

phạm và tệ nan xã hội.  

Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại với Chính phủ nhân 

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

duy trì khu vực biên giới ổn định, hợp tác và cùng phát triển; duy trì thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy định 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Trung Quốc.  

 III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 7 NĂM 2019     

1. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp: Tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn 

vận động nhân chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ hè - thu phấn đấu đạt và 

vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn 

chặn, phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 

                                           
3 
Tổ chức 103 ca tuần tra, kiểm soát với 366 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 188 trường hợp vi 

phạm; ra quyết định xử phạt 189 trường hợp tổng số tiền 129.300.000 đồng,.Xảy ra 01 vụ tai nạn giao 

thông, làm chết 01 người. 

 

 



 10 

nhân dân gieo trồng đúng thời vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng năng suất, sản 

lượng; Tăng cường kiểm tra tình hình sâu bệnh hại và tuyên truyền, hướng dẫn 

kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh gây hại cho các loại cây trồng và vật nuôi 

trên địa bàn. Triển khai trồng rừng mới, tăng cường công tác bảo vệ, phòng 

chống cháy rừng. Tích cực triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn 

mới năm 2019.  

2. Chỉ đạo tổ chức rà soát các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, tổ chức rà 

soát các nhiệm vụ, triển khai các chương trình trọng điểm, mô hình sản xuất để 

thực hiện theo kế hoạch; tăng cường công tác xuống cơ sở, kiểm tra hướng dẫn 

cơ sở trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, triển khai các mô hình sản 

xuất. 

3. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, 

thương mại, dịch vụ phát triển. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn giá, kiểm 

soát chặt chẽ thị trường. Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại.  

4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách; Rà soát, 

xác định các nguồn thu; Tổ chức lực lượng, biện pháp thu hiệu quả. Kiểm soát 

chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng, 

hiệu quả, tiết kiệm. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng kinh phí được giao, bảo đảm 

chi đúng chế độ chính sách hiện hành; Thực hiện nghiêm túc chính sách tiết 

kiệm, chống lãng phí; Góp phần tăng cường kỷ luật quản lý tài chính, đảm bảo 

chế độ công khai tài chính đối với các cấp ngân sách và các đơn vị dự toán. 

5.Tăng cường đôn đốc chủ đầu tư, chủ dự án khẩn trương triển khai thi 

công các công trình chuyển tiếp; kiểm tra giám sát chất lượng thi công công 

trình; tập trung thực hiện hợp phần giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước 

Bản Lải; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị, kế hoạch sử 

dụng đất, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý tốt các hoạt 

động khai thác tài nguyên, khoáng sản bảo vệ môi trường. 

6. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi Trung hoc phổ thông quốc gia. 

Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, 

bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền thực hiện tốt công tác dân số 

KHHGĐ. Thực hiện chi trả trợ cấp chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. 

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá; duy trì thời lượng 

tiếp, phát sóng truyền thanh -  truyền hình phục vụ nhân dân, tổ chức các hoạt 

động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần rèn luyện và nâng cao sức 

khoẻ trong nhân dân. Tiếp tục đưa thông tin văn hoá về cơ sở, phục vụ đời sống 

tinh thần cho nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn. 

8. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân hạn chế 

tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; thực hiện tốt công tác phòng chống tham 

nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định. 



 11 

9. Thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, giữ vững an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chưc diến 

tập phòng thủ huyện năm 2019. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm 

bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm. 

10. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục 

hành chính; nâng cáo hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương hành chính của bộ máy quả lý 

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

trong thực thi nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị; thực hiện kế 

hoạch sáp nhập thôn, khu phố chưa đạt tiêu chuẩn. 

11. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ mười HĐND huyện 

khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

12. Duy trì tiếp công dân thường xuyên và theo định kỳ của Chủ tịch 

UBND huyện đúng quy định. /. 
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- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê;                           (b/c) 

- TT Huyện ủy; HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Văn phòng Huyện ủy;  

- Chi cục Thống kê; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Nông Minh Cát 

 

 

 

 

 

 

 

(eOffice) 


		2019-06-18T10:49:41+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập<ubnddinhlap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




