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BÁO CÁO 

Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện do UBND huyện chủ trì chỉ đạo, triển khai thực hiện 

 
  

Căn cứ Quyết định số 1642-QĐ/TU ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện năm 2019 của Huyện ủy Đình Lập; 

Căn cứ Quyết định số 2061-QĐ/HU ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc phân công cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2019 của Huyện ủy Đình Lập; Công văn số 104-CV/HU ngày 

30/5/2019 của Văn phòng Huyện ủy về việc đôn đốc báo cáo tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2019, UBND huyện 

Đình Lập báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 do UBND 

huyện chủ trì chỉ đạo, triển khai thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ trọng tâm được 

phân công phụ trách, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung nhiệm vụ, 

có lộ trình cụ thể để thực hiện và giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị; 

thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc 

các nhiệm vụ đề ra nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo tiến độ, hiệu 

quả; tổ chức kiểm tra, thăm và làm việc tại các xã, thị trấn qua đó nắm tình hình, 

đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, UBND các xã, thị trấn; tăng cường phối 

hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Nhiệm vụ 1: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; Phấn đấu xã Bắc Lãng 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, xã Kiên Mộc đạt 15 tiêu chí trở lên 

Năm 2019, huyện Đình Lập đăng ký đạt bình quân 14,6 tiêu chí, tăng 2,0 tiêu 

chí so với năm 2018, trong đó: xã Bắc Lãng phấn đấu về đích nông thôn mới 2019 

kế hoạch 08 tiêu chí (2, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17), xã Kiên Mộc đặc biệt khó khăn đăng 

ký 5 tiêu chí (5, 8, 9, 17, 18), xã Lâm Ca kế hoạch 2 tiêu chí (13, 17), xã Thái Bình 

kế hoạch 02 tiêu chí (9, 16), xã Châu Sơn kế hoạch 2 tiêu chí (9, 18), xã Đồng 

Thắng kế hoạch 2 tiêu chí (15, 16), 04 xã còn lại củng cố, nâng cao các tiêu chí, 

đồng thời xây dựng kế hoạch xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 

933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bộ 
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tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Kết quả đến nay, đối với các tiêu chí đã đăng ký trong kế 

hoạch năm 2019, chưa xã nào đạt đủ 01 tiêu chí, chỉ đạt các chỉ tiêu nhỏ trong từng 

tiêu chí, cụ thể: 

Tiến độ thực hiện: Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM (04 xã Đình Lập, 

Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa) đã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao các tiêu 

chí. Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, hiện các xã đang hoàn thiện phương án và dự 

toán kinh phí trình UBND huyện thẩm định và phê duyệt. 

Đối với xã Bắc Lãng (xã Phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019) đã tập trung 

chỉ đạo, rà soát cụ thể các tiêu chí và xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện: Bố trí 

vốn đầu tư xây dựng 09 công trình với tổng số vốn bố trí là 18.288 triệu đồng, tiến 

độ thi công các công trình cơ bản đạt theo kế hoạch. Về xây dựng nhà văn hóa thôn 

(xây mới 03 nhà, sửa chữa nâng cấp 02 nhà), hiện các nhà văn hóa thôn đã có mặt 

bằng để xây dựng, đã phân bổ kinh phí theo kế hoạch, các thôn đang chuẩn bị vật 

liệu để thực hiện, dự kiến đến tháng 9/2019 hoàn thành; Tiêu chí 8 – Thông tin và 

Truyền thôn đã có điểm phục vụ bưu chính, có dịch vụ internet và ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, chỉ còn thiếu hệ thống loa đài cho 

xã quản lý để đạt tiêu chí, hiện ngành chức năng đã khảo sát chuẩn bị lắp đặt; Về 

tiêu chí nhà ở (tiêu chí số 9) xã có 22 nhà tạm, dột nát, đến nay có 17/22 nhà đã 

xuống móng xong, 05 nhà sẽ làm trong tháng 7/2019, dự kiến đạt tiêu chí theo kế 

hoạch; Tiêu chí 11 - Hộ nghèo chỉ tiêu giảm nghèo cho các thôn với tổng số là 60 

hộ. Dự kiến đến tháng 10 năm 2019 sẽ giảm được 60 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 

còn 9,79%,  tiêu chí sẽ đạt; Tiêu chí 15 – Y tế: Hiện nay Trạm y tế xã đã xây dựng 

xong tầng 1 tại thôn Khe Mò, đang triển khai xây tầng 2, dự kiến sẽ hoàn thành và 

bàn giao đưa công trình vào sử dụng trong tháng 8/2019; Tiêu chí Môi trường và 

An toàn thực phẩm: Hiện tại xã còn 142 hộ không có nhà tiêu, 103 hộ có nhà tắm 

không hợp vệ sinh, 37 hộ có bể chứa nước không hợp vệ sinh. Trong 6 tháng đầu 

năm, đã xây được 08 nhà tiêu hợp vệ sinh trong 70 hộ đăng ký xây dựng nhà tiêu 

hợp vệ sinh, dự kiến đến tháng 9/2019 sẽ đạt tiêu chí.  

Đối với xã Kiên Mộc: Hết năm 2018 xã đạt 11 tiêu chí, năm 2019 xã đăng ký 

phấn đấu đạt thêm 05 tiêu chí, cụ thể: Tiêu chí số 5 - Trường học, hiện các trường 

đã được đầu tư xây dựng, dự kiến đạt chuẩn trong quý IV/2019; Tiêu chí 8 – Thông 

tin và Truyền thôn đã có 01 điểm dịch vụ internet tại thôn Bản Hang, hệ thống đài 

truyền thanh không dây và hệ thống loa của xã phục vụ được 958/2692/6 thôn 

=35,5, Sở Thông tin truyền thông đã có kế hoạch thực hiện trong năm 2019 dự kiến 

đạt tiêu chí; Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư: Số nhà tạm, dột nát trên địa bàn xã hiện còn 

46 nhà (13 nhà xếp gạch và ván, 33 nhà trình tường đã xuống cấp), số nhà đạt 3 

cứng là 360/544=66,7%, trong 6 tháng đầu năm chưa thực hiện được nhà nào; Tiêu 

chí 17: Môi trường và An toàn thực phẩm: Tổng số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh là: 

177 nhà/544 hộ= 32,53%, 253 hộ có nhà tắm, bể chưa nước HVS, 171/328 nhà có 

chuồng chăn nuôi hợp vệ sinh, 97 hộ chăn nuôi gia súc chưa có chuồng trại; Tiêu 

chí 18 – Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Tổng số cán bộ, công chức xã có 

18/20 đồng chí đạt chuẩn về trình độ học vấn, 18/21 đồng chí đạt chuẩn về chuyên 

môn, 19/20 đồng chí đạt chuẩn về LLCT, 20/20 đồng chí đạt chuẩn về Quản lý nhà 
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nước, 20/20 đồng chí đạt chuẩn về tin học. Số cán bộ công chức được đánh giá đạt 

chuẩn là 18/20 đồng chí. 

Đối với các xã còn lại đăng ký phấn đấu tăng thêm 02 tiêu chí, cụ thể:  

Đối với xã Lâm Ca: Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất: Đến nay đã trình hồ sơ 

đề nghị thành lập Hợp tác xã; Tiêu chí 17- Môi trường và An toàn thực phẩm: Đến 

nay xã có 532/980 hộ có đủ 3 sạch (nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh), tăng 162 hộ so với năm 2018. Dự kiến 6 tháng cuối năm sẽ phấn đấu tăng 

40 hộ đạt đủ 3 sạch. 

Đối với xã Thái Bình: Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư: Đã có kế hoạch phối hợp 

với phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện để triển khai hỗ trợ vay 

vốn cho các đối tượng xây nhà theo quy định; Tiêu chí 16 - sửa chữa nâng cấp nhà 

văn hóa thôn Khe Cháy. 

Xã Châu Sơn: Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư: Đã triển khai xây dựng được 02/18 

nhà tạm, nhà dột nát; Tiêu chí 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Đang 

sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, công chức (01 đồng chí nghỉ theo chế độ) 

Xã Đồng Thắng: Tiêu chí 15 - Y tế: Thuộc chương trình chuẩn y tế các 

huyện; Tiêu chí 16 - Văn hóa: Đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán 

bộ, công chức xuống các thôn tuyên truyền, vận động. 

Mức độ hoàn thành: Hiện tiến độ đạt khoảng 50%, phấn đấu hết năm 2019 

xã Bắc Lãng đạt chuẩn Nông thôn mới. 

2. Nhiệm vụ 2: Triển khai có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất, 

trọng tâm là mô hình trồng cây Sa nhân và cây Ba kích 

UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền đến người dân xây dựng và phát 

triển các điểm mô hình phát triển sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, thực hiện 

chuyển giao khoa học kỹ thuật và áp dụng tiến bộ công nghệ mới vào sản xuất,  năm 

2019 được phân bổ 12.450,7 triệu đồng, UBND huyện đã phân bổ cho các xã, thị 

trấn. 

Các xã Cường Lợi, Bính Xá, đăng ký thực hiện mô hình trồng cây Sa nhân, 

Ba kích với tổng diện tích 16ha, trong đó cây Sa nhân 3 ha, cây Ba kích 13 ha với 

tổng vốn đầu tư khoảng 700 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng NTM và đóng góp của nhân dân… đang hoàn thiện thủ tục để hỗ trợ 

cây giống cho nhân dân, các hộ dân tham gia thực hiện mô hình đang tích cực 

chuẩn bị hiện trường để trồng cây; Mô hình chăn nuôi bò bán chăn thả có 02 xã 

thực hiện (Kiên Mộc, Bắc Lãng), với quy mô 75 con bò giống sinh sản, 14 hộ gia 

đình tham gia, đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục để cung cấp con giống cho các 

hộ; Mô hình chăn nuôi và vỗ béo bò (thực hiện tại thôn Quang Hòa xã Cường Lợi) 

đã tiến hành khảo sát và dự kiến lựa chọn 02 hộ gia đình tham gia; Mô hình Mở 

rộng diện tích trồng chè theo tiêu chuẩn VietGap tại các xã Lâm Ca, Thái Bình, thị 

trấn Nông trường, kết quả có 60 hộ gia đình có diện tích trồng chè tập trung có thể 

thực hiện mô hình với diện tích khoảng 20 ha; Mô hình trồng khoai tây tại các xã 

Đình Lập, Cường Lợi, Châu Sơn, Bắc Lãng, quy mô khoảng 10 ha (thực hiện trong 

vụ đông 2019); Các dự án khác tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện có hiệu quả. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 có 03 



 4 

dự án của 3/10 xã (Bắc Lãng, Cường Lợi, Thái Bình), số người được thụ hưởng 

365 hộ, số kinh phí thực hiện hỗ trợ 677 triệu đồng, dự kiến hỗ trợ 37.479 kg phân 

bón, 3.796 con gia cầm, 15.639 kg thức ăn chăn nuôi; Vốn  30a có 13 dự án của 

10/12 xã, thị trấn, số người được thụ hưởng 434 hộ trong đó 195 hộ nghèo, 173 hộ 

cận nghèo, 66 hộ mới thoát nghèo, số kinh phí  hỗ trợ 3.503 triệu đồng trong đó: 

nhà nước hỗ trợ 2.694 triệu đồng, nhân dân đóng góp quy thành tiền 814 triệu 

đồng. Tiến độ các xã đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để hỗ trợ cho các hộ dân theo 

quy định, kết quả hỗ trợ dự kiến 59.459 cây sa nhân, 81379 cây ba kích, 147 con 

dê, 31 máy hái chè búp tươi, 55.880 kg phân bón, 22.581 kg thức ăn chăn nuôi, 

13.065 con gia cầm các loại.  

Mức độ hoàn thành: Hiện tiến độ đạt khoảng 50%, dự kiến hết năm 2019 

hoàn thành 100%. 

3. Nhiệm vụ 3: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đầy 

đủ, kịp thời các đơn thƣ về tranh chấp đất đai, đồi rừng, không để đơn thƣ tồn 

đọng. 

- Công tác tiếp công dân: UBND huyện tổ chức trực tiếp tiếp công dân và chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp công dân thường xuyên và định 

kỳ theo quy định; Chỉ đạo Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện chủ động, 

tăng cường công tác xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong 

công tác Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. 

Trong 6 tháng tổng số lượt tiếp công dân trên địa bàn huyện là 67 lượt với 59 

vụ việc (trong đó có 01 lượt đoàn đông người; 66 lượt riêng lẻ), tăng so với cùng kỳ 

năm 2018 là 12 lượt với 07 vụ việc. Tại Phòng tiếp công dân của huyện tiếp 17 lượt 

với 15 vụ việc, do Lãnh đạo UBND huyện tiếp theo lịch định kỳ. Nội dung tiếp 

công dân chủ yếu là các kiến nghị, phản ánh (không phát sinh khiếu nại, tố cáo) 

liên quan đến đất đai, bồi thường dân sự, chế độ chính sách như: Đề nghị giải quyết 

các tranh chấp đất đai ; đề nghi ̣ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với các hộ gia đình , cá nhân; đề nghị xem xét xác định ranh giới giữa các thửa đất ; 

đề nghị giải thích về kết quả hòa giải vụ việc; đề nghị xem xét lại giá đất đền bù đất 

bị thu hồi để thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Lải… Đến nay 100% ý kiến, kiến 

nghị phản ánh của công dân được lãnh đạo UBND huyện trả lời, làm rõ bằng văn 

bản và giao các cơ quan tiếp nhận, xem xét, tham mưu xử lý theo quy định. 

- Công tác giải quyết các đơn thư về tranh chấp đất đai, đồi rừng. Trong 6 

tháng đầu năm 2019, tổng số đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến tranh chấp đất 

đai, đồi rừng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp trên 

địa bàn huyện là 82 đơn (trong đó có 20 đơn tồn từ năm 2018 chuyển sang, tiếp 

nhận trong kỳ 62 đơn); không phát sinh khiếu nại, tố cáo. Giao các cơ quan chuyên 

môn liên quan đã giải quyết được 57/82 đơn, đạt tỷ lệ 69,51% so với đơn phát sinh 

thuộc thẩm quyền, số đơn còn lại do tịch chất phức tạp của từng vụ việc nên cần có 

thêm thời gian kiểm tra, xác minh cụ thể vụ việc, đối với các vụ việc này UBND 

huyện đã có văn bản giao cụ thể cho các cơ quan liên quan đang tiếp tục kiểm tra, 

xác minh, giải quyết theo đúng quy định.  

Mức độ hoàn thành: 

+ Công tác Tiếp công dân: 100% ý kiến kiến nghị, phản ánh được trả lời. 



 5 

+ Tiến độ giải quyết các đơn thư về tranh chấp đất đai, đồi rừng: Số vụ việc 

được giải quyết đạt 70% tổng số vụ việc tiếp nhận, phấn đấu không để kéo dài, tồn 

đọng đơn thư. 

4. Nhiệm vụ 4: Phấn đấu xây dựng thêm 01 trƣờng học đạt chuẩn quốc 

gia (Trường Mầm non xã Đình Lập); phấn đấu xóa xong các phòng học tạm 

trong toàn huyện 

UBND huyện đã tổ chức kiểm tra, nắm tình hình triển khai công tác giáo dục 

và đào tạo ngay từ đầu năm; chỉ đạo quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, đặc 

biệt quan tâm trường học đạt chuẩn quốc gia (Trường Mầm non xã Đình Lập), phấn 

đấu xóa xong các phòng học tạm trong toàn huyện. Tiến độ thực hiện như sau: 

- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 (Trường Mầm non 

xã Đình Lập) 

+ Rà soát các tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý đạt; Cán bộ quản lý, giáo viên 

nhân viên đạt; Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chưa đạt có 03/06 tiêu chí chưa; 

Quan hệ giữa nhà trường, gia đình xã hội đạt; Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ đạt. các chỉ tiêu chưa đạt; (Tiêu chí 3.2 khối phòng nhóm 

trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập chưa đạt (Tiêu chí 3.3 khối phòng 

Hành chính - quản trị chưa đạt, Tiêu chí 3.5 thiết bị đồ dùng, đồ chơi đạt, Tiêu chí 

3.6 khu vực vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước chưa đạt); 

+ Công tác kiểm tra công nhận: Ngày 25/4/2019 đoàn kiểm tra cấp huyện đã 

thực hiện kiểm tra theo Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND 

huyện Đình Lập, về việc thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định trường Mầm non xã 

Đình Lập đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia; Ngày 

06/6/2019 đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện khảo sát sơ bộ 

theo Quyết định số 940/QĐ-SGDĐT ngày 22/5/2019 của Sở GD&ĐT về việc thành 

lập đoàn kiểm tra đánh giá ngoài trường Mầm non xã Đình Lập huyện Đình Lập;  

Ngày 12/6/2019 đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện khảo sát 

chính thức theo Quyết định số 940/QĐ-SGDĐT ngày 22/5/2019 của Sở GD&ĐT 

về việc thành lập đoàn kiểm tra đánh giá ngoài trường Mầm non xã Đình Lập 

huyện Đình Lập. Dự kiến hoàn thành hồ sơ, đón chuẩn ngày 05/9/2019 hoặc ngày 

20/11/2019. 

- Xóa phòng học tạm: Đã hoàn thành: 02 phòng (Điểm trường Khe Lạn thuộc 

Mầm non xã Đồng Thắng; Điểm trường Bản Chu thuộc Tiểu học I xã Thái Bình). 

Chưa hoàn thành: 02 phòng, trong đó: Phòng học tại điểm trường Nà Ngòa thuộc 

Tiểu học xã Đồng Thắng đã bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong tháng 

8/2019. Phòng học tại điểm trường Pặn Giữa thuộc Mầm non xã Châu Sơn hiện nay 

có đoàn từ thiện thông qua Công an tỉnh Lạng Sơn đã khảo sát, dự kiến khởi công 

đầu tư xây dựng 02 phòng học lắp ghép trong tháng 6/2019. 

Mức độ hoàn thành: Hiện tiến độ đạt khoảng 70%, dự kiến hết năm 2019 

hoàn thành 100%. 
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5. Nhiệm vụ 5: Lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biên giới 

quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức thành công 

diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 

* Lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo 

đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

- UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế 

hoạch của Đảng về hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) và tổ chức các 

biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội hiệu quả. Các cơ quan, 

đơn vị, các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT 

và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Tình hình an ninh chính trị nội bộ được ổn định, chủ quyền lãnh thổ biên giới 

quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm hình sự và 

tệ nạn xã hội được kiềm chế; Lực lượng chức năng đã chủ động ban hành các kế 

hoạch, phương án, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả, do đó 

địa bàn huyện không xảy tội phạm có tổ chức, tội phạm theo kiểu “xã hội đen”, tội 

phạm giết người, cướp, tội phạm hoạt động “Tín dụng đen”, tội phạm xâm hại, hiếp 

dâm trẻ em và các vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong dư luận xã hội. Công tác đảm 

bảo TTAGT được tăng cường. 

Chỉ đạo các lực lượng vũ trang trên địa bàn phối hợp thực hiện tốt Nghị định 

số 77/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an 

toàn xã hội. Giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. 

* Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện 

năm 2019 

- Quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2019: Ủy ban 

nhân dân huyện tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/HU 

ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đình Lập về việc tổ chức diễn tập khu 

vực phòng thủ huyện Đình Lập năm 2019 và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn 

tập khu vực phòng thủ huyện, các văn bản của Ban Chỉ đạo để lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện; ban hành Quyết định thành lập Ban 

Tổ chức các Tiểu Ban giúp việc; ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập 

khu vực phòng thủ huyện, quán triệt, triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. 

Chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng 

huyện tổ chức khảo sát, tính toán chuẩn bị các khu vực thực hiện nhiệm vụ diễn 

tập, khu căn cứ chiến đấu, khu sơ tán nhân dân, học sinh, khu thực binh để xây 

dựng phương án tổ chức thực hiện (khu căn cứ chiến đấu: Nà chiêu, thôn Bình 

Chương, xã Đình Lập; khu sơ tán nhân dân, học sinh: Nà Khâm, khu 5, thị trấn 

Đình Lập; khu thực binh: Thao trường Đông Quan, huyện Lộc Bình cách huyện 

Đình Lập 30 km). Lập dự toán kinh phí tính toán bảo đảm thiết kế, bố trí các hạng 

mục, cơ sở vật chất cho các khu vực, địa điểm trên và đã được Thủ trưởng Bộ 

CHQS tỉnh nhất trí. Hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện điều chỉnh 
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Kế hoạch khối B; chỉ đạo xã Cường Lợi, xã Đình Lập, thị trấn Đình Lập xây dựng 

kế hoạch diễn tập cùng huyện. 

Đến nay tiến độ thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện cơ bản đã đạt 

được mục đích yêu cầu đề ra. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ cụ 

thể, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2019. Quá trình triển khai thực hiện, tập thể lãnh đạo UBND huyện luôn nhận 

được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, tích cực 

của các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Huyện ủy, sự 

phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện; sự 

tích cực tham mưu của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

huyện và sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn huyện. 

Các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2019 được UBND huyện tích cực 

triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thực hiện có 

hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh trên địa bàn huyện. 

 2. Khó khăn, hạn chế 

 - Nhiệm vụ 1: Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với nhiều tiêu 

chí được bổ sung nội dung, điều chỉnh nâng cao, đòi hỏi mức độ hoàn thành phải 

cao hơn. Đây là nhu cầu khách quan, phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội, 

nhưng cũng là thách thức lớn đối với các xã. Nguồn lực thực hiện chương trình còn 

ít, chất lượng các tiêu chí đạt thấp, nguy cơ trượt tiêu chí đã đạt, thậm chí cả ở các 

xã đã đạt chuẩn là rất cao. Công tác tổng hợp báo cáo gặp rất nhiều khó khăn, do 

báo cáo của các xã, các ngành không đầy đủ, chưa chi tiết, đánh giá còn mang tính 

chất chung chung, việc tổng hợp số liệu của UBND các xã, của các ngành không 

đồng bộ, chưa chi tiết, cụ thể, đôi lúc chưa sát với thực tế. 

- Nhiệm vụ 2: Sự lãnh đạo của một số cấp uỷ Đảng cơ sở còn chưa tích cực, 

kiên quyết, chưa xây dựng được kế hoạch, giải pháp cụ thể. Việc lựa chọn nội 

dung, xây dựng mô hình phát triển sản xuất ở cơ sở tổ chức triển khai thực hiện 

chậm. Trình độ, năng lực một số cán bộ khuyến nông ở cấp xã còn hạn chế, việc 

tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật mới chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn trong công tác 

tham mưu chỉ đạo. Nguồn lực hỗ trợ xây dựng các mô hình PTSX còn thấp, khả 

năng đối ứng của người dân rất hạn chế, dẫn đến tình trạng sau khi mô hình hết 

kinh phí hỗ trợ của nhà nước người dân chưa mạnh dạn đầu tư kinh phí để phát 

triển và nhân rộng mô hình. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO 

1. Tăng cường công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, vai trò của 

người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ nói chung, thực hiện các nhiệm vụ 
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trọng tâm nói riêng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, 

tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2019 của các tầng lớp nhân dân. 

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện, 

giữa UBND huyện với các Sở, ngành cấp tỉnh; thường xuyên tham vấn ý kiến 

chuyên môn của các Sở, ngành cấp tỉnh nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. 

3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản 

xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các sản nông nghiệp chủ lực có giá 

trị kinh tế cao của huyện. Tiếp tục Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã 

thực hiện mô hình và hoàn thiện các thủ tục theo quy định tại văn bản hướng dẫn 

của các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Tiếp tục tuyên truyền về chủ trương, định hướng thực 

hiện các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực 

hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đôn đốc các xã tập 

trung khẩn trương thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo 

kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, đặc biệt là xã Bắc Lãng và xã Kiên Mộc tập 

trung phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại, hoàn thiện hồ sơ để đề nghị thẩm 

định và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và  chỉ dạo thực 

hiện xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn 

4. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/HU 

ngày 10/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh của công dân và Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 16/12/2015 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai 

giai đoạn 2016 – 2020. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực tiếp công dân thường 

xuyên, định kỳ theo quy định của Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Việc tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân phải 

được ghi chép, đăng ký vào sổ đúng quy định; sau tiếp nhận phải được xử lý kịp 

thời, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Chủ động, kịp thời rà soát, nắm tình hình các 

vụ việc tranh chấp đất đai trên địa bàn, nhất là địa bàn các xã, thị trấn có phát sinh 

các vụ việc tranh chấp đất đai phức tạp, các vụ việc tranh chấp giữa các hộ dân với 

các công ty được Nhà nước cho thuê đất lâm nghiệp để có kế hoạch giải quyết cụ 

thể từng vụ việc. 

5. Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí của tiêu chuẩn. Đối với tiêu chí 

chưa đạt (tiêu chí 3.2, 3.3, 3.5, 3.6: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học  cần đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện), thực hiện công tác quản lý diện tích đất đã được quy 

hoạch cho nhà trường; thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với các điểm trường chưa có; đầu tư kinh phí xây dựng các phòng vệ 

sinh tại 03 điểm trường còn thiếu. Tăng cường mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ 

chơi, khai thác sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đã được cấp; khuyến khích giáo 

viên tự làm đồ dùng dạy học có chất lượng. Đối với công tác phấn đấu xóa xong 

các phòng học tạm trong toàn huyện cần lập danh mục đề xuất cần đầu tư xây dựng 

sau khi đã rà soát kế hoạch sáp nhập các trường, điểm trường, dự báo sự gia tăng số 

học sinh, giáo viên trong tương lai để đầu tư có được hiệu quả, tránh lãng phí, tích 
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cực tuyên truyền công tác xã hội hoá giáo dục, tuyên truyền để nhân dân tự nguyện 

hiến đất, đóng góp ngày công lao động, các nguồn lực hợp pháp đầu tư xây dựng, 

sửa chữa các phòng học tạm với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đối 

với các phòng học tạm đang được xây dựng, cải tạo, tiếp tục vận động nguồn vốn 

xã hội hóa đủ để hoàn thành xây dựng đối với điểm trường Khe Lạn - Mầm non xã 

Đồng Thắng; Đôn đốc nhà thầu hoàn thành cải tạo 02 phòng học đối với điểm 

trường Bản Chu- Tiểu học II xã Thái Bình.  

6. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP 

ngày 12/7/2010 của Chính phủ, Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của 

Chính phủ về Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt 

động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ 

sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Chỉ đạo lực lượng Dân quân thường trực ở 2 xã 

biên giới phối hợp với 2 Đồn Biên phòng (Chi Lăng, Bắc Xa) tăng cường tuần tra bảo 

vệ đường biên, mốc giới giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, Tổ chức trực sẵn sàng 

chiến đấu đảm bảo quân số theo kế hoạch, quy định. Ban CHQS huyện xây dựng ý 

định và hoàn chỉnh phương án thực binh bắn đạn hơi, thuốc nổ tại điểm cao 311, 

thôn Khau Vuồng, xã Đình Lập, kiểm tra, đôn đốc việc thi công của Công ty tại căn 

cứ chiến đấu, khu sơ tán Nhân dân, học sinh, báo cáo các cấp theo đúng quy định. 

Dự kiến tuần 2/6 đến tuần 1/7, củng cố hoàn chỉnh theo Kế hoạch, Lịch công tác 

chuẩn bị diễn tập của Ban Tổ chức.Tham mưu phối hợp với các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể điều chỉnh Kế hoạch B (theo hướng dẫn của Ban CHQS huyện 

xong trước tháng 7). Chỉ đạo tổ chức phúc tra Quân nhân dự bị động viên, chuẩn bị 

hệ thống văn kiện diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị. Tiếp tục 

phối hợp tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, các xã, thị trấn làm tốt 

công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập theo kế hoạch.Các cơ quan, đơn vị tiếp tục 

làm tốt công tác tham mưu, tổ chức chức thực hiện tốt công tác chuyên môn của 

ngành. 

Trên đây là Báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện do UBND huyện Đình Lập chủ trì chỉ đạo, triển 

khai thực hiện./. 

 

. Nơi nhận:                                                                          
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (eOffice); 

- Các Đ/c UVBTV Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị(eOffice); 

- Lưu: VT.                                                                              
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