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 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN 

 Trong tháng 8 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 và chủ đề năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 

cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tập trung thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.  

2. Tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ hơn nữa các biện 

pháp phòng chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi; huy động cả hệ thống chính 

trị vào cuộc; quán triệt phương châm “phòng, chống dịch như chống giặc”; theo 

dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, chủ động ứng phó kịp thời với dịch. Chỉ đạo 

công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên 

tắc vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo tiêu thụ được thịt lợn, 

tránh gây hoang mang trong xã hội. 

3. Tiếp tục tổ chức sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ đề ra.Đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện mô hình phát triển sản xuất trồng rừng, làm tốt công tác chăm 

sóc, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát chất 

lượng nông lâm sản, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng. Chủ động phòng chống 

thiên tai tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi; sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả, vừa bảo đảm phục vụ nước tưới cho sản xuất, vừa bảo đảm 

an toàn công trình trong mùa mưa lũ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn 

mới, nhất là tại  xã điểm về đích năm 2019 (xã Bắc Lãng) và xã đặc biệt khó 

khăn tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm (xã Kiên Mộc); quan tâm chỉ đạo thực hiện xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, đôn đốc các xã, thị trấn 

thực hiện các mô hình và giải ngân đảm bảo đúng tiến độ.   

4. 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.  
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5. 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 đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch. Tiếp tục 

tăng cường quản lý đất đai, quản lý tài nguyên, khoáng sản gắn với nâng cao 

trách nhiệm của các cấp, đặc biệt là cấp xã.   

6. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách; tổ chức lực 

lượng, biện pháp thu hiệu quả; đẩy mạnh tăng thu đối với các khoản còn thất thu, 

đặc biệt là thuế nhựa thông, nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ 

công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, 

tiết kiệm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. 

7. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức khai giảng năm học 2019 – 

2020. nâng cáo chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường công tác y 

tế dự phòng, chủ động chống dịch bệnh nguy hiểm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Tiếp tục triển khi thực hiện tốt các chính sách, chương trình giảm nghèo; 

chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội. Chỉ đạo đẩy 

mạnh các  phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng 

tháng Tám ( 19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945-02/9/2019).  

8.  Chỉ đạo thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019, 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4. Các lực lượng chức năng 

tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện. 

Duy trì tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật 

về an toàn giao thông; kiềm chế tại nạn giao thông xảy ra.  

9. Tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ các biêṇ pháp 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 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; 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.  

 II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG  8 NĂM 2019 

 1. Lĩnh vực kinh tế 

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

 Trồng trọt: Trong tháng tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở vận động 
nhân dân thu hoạch các cây trồng vụ xuân, làm đất gieo trồng cây vụ mùa. 
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Tiến độ (lũy kế) ước đạt: Thu lúa xuân: 331,87 /331,87 ha đạt 100%; Thu ngô 
xuân: 450/486,4 ha đạt 92,59%; Cấy lúa mùa 900/1005 ha đạt 89,55% kế hoạch; 
Trồng ngô mùa: 20 ha/55 ha đạt 36,36% kế hoạch; Trồng khoai lang: 30/60ha 
đạt 50% kế hoạch;  Trồng rau các loại: 55/81 ha đạt 67,9% kế hoạch. 

Bảo vệ thực vật: Trong tháng thời tiết nắng nóng, thường xuyên có mưa 

tạo điều kiện cho một số đối tượng sâu bệnh gây hại như: Rầy nâu; Sâu cuốn lá 

nhỏ; Sâu đục thân 2 chấm; Chuột; Sâu keo mùa thu; Bệnh khô vằn; Bệnh khô 

cành
1
. Tuy nhiên chưa ảnh hưởng đến tình hình sinh trưởng và phát triển của cây 

trồng. 

Chăn nuôi: Trong tháng đàn gia cầm tăng mạnh theo chương trình 30a hỗ 

trợ con giống cho một số xã: Tổng đàn gia súc, gia cầm trong tháng ước khoảng 

156.006.000 con: trong đó tổng đàn trâu, bò khoảng 3.028 con; Ngựa 28 con; Dê 

1.983 con; Chó, mèo khoảng 6.085 con; Ngan (vịt xiêm) 5.538 con; Vịt khoảng 

22.105 con; Gà khoảng 116.855 con. Tổng đàn lợn giảm mạnh do bệnh dịch tả 

Châu phi ước còn khoảng 384 con. 

Duy trì Hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại 2 chốt kiểm dịch động vật. 

Đến hết ngày 01/8/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 335 hộ, 72 thôn 

của 12 xã, thị trấn, làm ốm chết và buộc phải tiêu hủy 967 con lợn với tổng trọng 

lượng 48.981,5kg. Bệnh tụ huyết trùng gà, vịt xẩy ra tại xã Đình Lập và thị trấn 

Đình Lập làm ốm 85 con, chết 30 con gà, vịt. Tiêm vắc xin đối với gia súc, gia 

cầm được 2.437 con, trong đó: Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò được 875 

con; Tiêm vắc xin Lở mồm, long móng trâu, bò được 875 con; Tiêm vắc xin 

Tiêm mao trùng trâu, bò được 78 con; Tiêm vắc xin Niucátsơn gà được 280 con; 

Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng gà được 280 con; Tiêm phòng vắc xin dại chó, mèo 

được 49 con.Thường xuyên kiểm tra các cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn huyện, 

trong tháng kiểm soát giết mổ - kiểm tra vệ sinh thú y được 189 trong đó: 175 

con lợn, 14 con bò. 

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

tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi. Thực hiện thi công và hoàn thiện bàn giao 

đưa vào sử dụng công trình Thủy lợi mương Bình Thắng.  

  Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Tham mưu cho UBND huyện ban hành các 

văn bản chỉ đạo kịp thời khi có cảnh báo mưa lũ và bão xảy ra. Tổ chức trực ban 

24/24 theo quy định, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, mưa lũ để có 

phương án cảnh bảo kịp thời, tổ chức kiểm tra tình hình mưa lũ, thiên tai xảy ra 

trên địa bàn huyện. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận động 

                                           
1
 Trên cây mạ mùa: Rầy nâu mật độ trung bình 70- 80 con/ m2 TT; Sâu đục thân 2 chấm mật độ trung bình 1,5% 

dảnh héo; Sâu cuốn lá nhỏ mật độ trung bình 1 con/ m2 T4,5; Chuột mật độ trung bình 2,5% bông hại. Trên cây lúa mùa: Rầy nâu 

mật độ trung bình 100-150 con/m2 T2,3; Sâu cuốn lá nhỏ mật độ trung bình 4 con/m2 T3; Sâu cuốn lá lớn mật độ trung bình 1 

con/m2 T3; Ốc bươu vàng (OBV) mật độ trung bình 5 con m2 nhỡ. Diện tích nhiễm là 50 ha toàn bộ là nhiễm nhẹ và trung 

bình diện tích phòng trừ 40 ha. Trên cây lúa nếp mùa: Rầy nâu mật độ trung bình 100-150 con/m2 T3; Sâu cuốn lá nhỏ mật độ 

trung bình 6 con/m2 T3; Châu chấu mật độ trung bình 1,5 con m2 TT; Ốc bươu vàng (OBV) mật độ trung bình 5 con m2 nhỏ. 

Diện tích nhiễm là 10 ha toàn bộ là nhiễm nhẹ và trung bình diện tích phòng trừ 8 ha. Trên cây lâm nghiệp (Cây thông): Sâu róm 

thông mật độ trung bình: 1- 5 con/cây T4,5. Trên cây công nghiệp (Cây chè): Rầy xanh mật độ trung bình 8%; Bọ xít muối mật độ 

trung bình 2% C1; Rầy xanh diện tích nhiễm 5 ha toàn bộ nhiễm nhẹ diện tích phòng trừ 3 ha; Bọ cánh tơ mật độ trung bình 2,5 % C1; 

Bệnh khô cành mật độ trung bình 8% C3 
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nhân dân luôn chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đảm bảo cho công tác 

phòng chống lụt bão và thiên tai. Trong tháng có xảy ra mưa lũ nhưng không có 

thiệt hại gì về người và của. 

Lâm nghiệp:  Chương trình trồng cây phân tán năm 2019: Đã cấp cây con 

được 273,9/280ha cho các hộ đăng ký tham gia. Hiện nay đang chỉ đạo, đôn đốc 

các hộ trồng và chăm sóc cây con để chuẩn bị nghiệm thu. Tổ chức kiểm tra cơ 

sở kinh doanh chế biến lâm sản được 03 lần/03 cơ sở (lũy kế12). Qua kiểm tra 

không phát hiện vi phạm; Kiểm tra việc thực hiện quy ước, hương ước thôn bản 

được 5 thôn (lũy kế 34 thôn); Kiểm tra sự hoạt động của tổ đội quần chúng bảo 

vệ rừng là 6 tổ; Kiểm tra sự hoạt động của tổ đội quần chúng bảo vệ rừng5 tổ 

(lũy kế 34 tổ). Theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp với diện tích 

cập nhật là 20 ha (lũy kế 63,5ha). 

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

Trong tháng, tiếp tục tham mưu kiểm tra, đôn đốc và tập trung đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các tiêu chí tại xã Bắc Lãng, Kiên Mộc theo kế hoạch đã đề ra. Rà 

soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch đăng ký xã về đích nông thôn mới năm 

2020; đăng ký vốn và danh mục đầu tư công trình đề nghị bố trí vốn trong năm 

2020, tập trung lồng ghép, ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho xã điểm theo kế 

hoạch; Đã trình phê duyệt dự toán, phương án khu dân cư kiểu mẫu của xã Cường 

Lợi, tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự toán, phương án khu dân cư 

kiểu mẫu của xã Đình Lập, Bính Xá và xã Bắc Xa. Tham xây chuẩn bị các nội dung 

và tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện Đình Lập. 

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 tăng 1,7 tiêu chí so với năm 2017, 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 

- 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 6,807 triệu Kwh, doanh thu trước thuế đạt 

12.349,9  triệu đồng. Ước trong tháng 8 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 2.290 triệu đồng 

- Giá trị sản xuất các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài 

quốc doanh tính theo giá hiện hành tính đến nay đạt 57.099,1 triệu đồng, ước 

trong tháng 8 năm 2019 đạt 5.128,2 triệu đồng  
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- Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn huyện dự kiến trong tháng 8 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 ước đạt 298.000 triệu đồng, ước trong tháng 8 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 đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công 

trình xây mới đã hoàn thiện các bước đầu tư và khởi công theo kế hoạch. 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. Ước trong tháng 8 thực hiện hỗ trợ 220 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 các công 

trình dự án trên địa bàn tiếp tục thực hiện theo đúng tiến độ, bàn giao mặt bằng 

kịp thời cho các nhà thầu thi công.  Hạng mục lòng hồ phạm vi thôn Pò Phát, 

(Lần 5, 6) và thôn Nà Loòng, xã Bính Xá. Đã hoàn thiện phương án và đang 

niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại UBND xã Bính Xá và 

khu dân cư nơi có đất bị thu hồi với tổng kinh phí là 25,7 tỷ đồng cho 89 hộ gia 

đình, cá nhân. Thẩm định xong phương án bồi thường, hỗ trợ đối với dự án 

Trường Mầm non xã Thái Bình, huyện Đình Lập: bồi thường, hỗ trợ 10 hộ gia 

đình, tổng kinh phí phê duyệt 193.921.000 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 đã tiếp nhận và trả kết quả 05 hồ sơ đăng ký kinh doanh 

trong đó cấp mới 0 hồ sơ, cấp đổi 0 hồ sơ với tổng số vốn đăng ký kinh doanh là 

3.475 triệu đồng. 

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

bàn huyện hiện nay là 12 doanh nghiệp; 12 HTX và 939 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 

8 là 1.828 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm 14.538 triệu đồng, đạt 95.65% dự toán 

tỉnh giao, đạt 91,09 % so với Nghị quyết HĐND huyện, tăng 22,72 % so với 

cùng kỳ. 

Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 28.261 triệu đồng, lũy kế từ đầu 

năm là 246.970 triệu đồng, đạt 80.21% dự toán tỉnh giao, đạt 80,04%  Nghị 

quyết HĐND huyện, tăng 30,44% so với cùng kỳ. Tình hình chi ngân sách đã 

đảm bảo được chi tiền 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 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: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp học;  tổ 

chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; bồi dưỡng chính trị hè 2019 

cho đội ngũ cán bộ quản lý  và giáo viên các trường học; tham mưu điều động 

luân chuyển cán bộ quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ; 

phân công giao viên, nhân viên, các trường phù hợp với yêu cầu công tác giáo 

dục và tình hình thực tế ở địa phương. Triển khai rà soát, thực hiện sửa chữa, xây 

dựng trường lớp học và công trình vệ sinh trong dịp hè đáp ứng yêu cầu công tác 

giáo dục. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho khai giảng năm học mới năm học 

2019 – 2020. 

Y tế: Duy trì chế độ trực thường xuyên, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám 

chữa bệnh cho nhân dân; chỉ đạo tăng cường công tác điều trị tại tuyến xã nhằm 

nâng cao hiệu quả điều trị, giảm bớt chi phí cho người bệnh. Trong tháng khám 

bệnh cho 2.829 lượt người ( trong đó khám tại TTYT là: 1.487 lượt, tại xã là: 

1.342); Tổng số điều trị là 576 người ( trong đó điều trị tại TTYT 383 người, tại 

xã là 193 người). Chuyển tuyến 79 người; Tổng số trẻ sinh trong tháng: 40 trẻ ( 

18 nữ, 22 nam)  trong đó trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 07 trẻ trẻ chiếm 17,5% 

không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện. 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 80 người, cúm mùa 168 người, quai bị 

03 người, thủy đậu 07 người 

Công tác văn hoá thông tin: Chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thông tin. Tuyên truyền  về cải các 

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. Ngày Dân số thế giới… 

Treo 07 băng rôn với 14 khẩu hiệu; tuyên truyền lưu động được 04 lượt. 

Tổ chức 03 chương trình văn nghệ phục vụ các Hội nghị; Duy trì thời lượng tiếp, 

phát sóng các chương trình của Trung ương, của tỉnh 
2
. Sản xuất 13 chuyên mục, 

chuyên đề truyền thanh với 26 lượt phát sóng, 122 tin bài truyền thanh truyền 

hình. 

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

cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, đúng chế độ quy định. 

Trong tháng Thẩm định danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT và chuyển Bảo hiểm 

xã hội huyện Đình Lập in thẻ cho 12 đối tượng: trong đó 09 thẻ dân tộc thiểu số, 

02 thẻ hộ nghèo, 01 thẻ người kinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn; 31thẻ trẻ em 

dưới 6 tuồi. Tiếp nhận, thẩm định và tổng hợp 17 hồ sơ đề nghị Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ cho các đối tượng, thân nhân của các 

                                           
 

2
 195 giờ chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam; 540 giờ tiếp phát sóng các chương trình 

của Đài Truyền hình Việt Nam. Sản xuất và Phát 378,08 phút chương trình truyền thanh địa phương 

phục vụ nhu cầu nghe, nhìn của nhân dân trên địa bàn. 
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đối tượng theo các Quyết định của Chính phủ, thân nhân và người có công: trong 

đó có 07 hồ sơ mai táng phí theo QĐ 62, 09 hồ sơ trợ cấp một lần theo QĐ 24 và 

01 hồ sơ trợ cấp thờ cúng. Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm 

ngày thương binh Liệt sĩ trên địa bàn huyện. Tổng số lượt gia đình được nhận 

quà là 770, trị giá 228.500.000đồng. 

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

 Tiếp tục tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 và quy 

hoạch chi tiết 1/500 thị trấn Đình Lập cho phù hợp với phát triển của thị trấn; tổ 

chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Nông trường Thái Bình.  

 Duy trì công tác cấp phép xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 4B, QL 31 đoạn 

nội thị 02 thị trấn theo quy hoạch trên địa bàn. Tính đến nay thực hiện cấp được 

12 giấy phép xây dựng, ước trong tháng 8 thực hiện cấp được 03 giấy phép xây 

dựng 

Tiếp tục triển khai, thực hiện công tác quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên, 

khoáng sản, bảo vệ môi trường, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công 

dân về đất đai. Trong tháng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 37 hộ 

gia đình, gồm: 46 hồ sơ, 77 thửa, tổng diện tích 749.226,0 m
2
, cấp 52 giấy chứng 

nhận. Thu hồi đất của 10 hộ gia đình đang sử dụng đất tại xã Thái Bình để thực 

hiện dự án Trường Mầm non xã Thái Bình, tổng diện tích đất thu hồi 797,3m
2
. 

Chuyển mục đích sử dụng đất  02 hộ gia đình chuyển mục đích sử dụng đất, 

gồm: 02 hồ sơ, 02 thửa, tổng diện tích 525,0m
2
. Đang thẩm định 03 hồ sơ đăng 

ký kế hoạch bảo vệ môi trường của 03 công trình, dự án.  

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. Duy trì điểm trông cân đối chứng tại chợ trung tâm thị trấn 

Đình Lập; Ước trong tháng 8 thực hiện được 08 mã cân đối chứng trong đó 08 

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. Trong tháng 8 năm 2019, tổng số tiếp 09lượt 

với 08 vụ việc; công dân riêng lẻ với 07 vụ việc công dân đến kiến nghị (không 

phát sinh khiếu nại, tố cáo). Tổng số đơn quản lý trong kỳ 82 đơn kiến nghị, 

phản ánh. Trong đó đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang là 39 đơn, tiếp nhận trong 

tháng là 43 đơn. Duy trì và thực hiện thường xuyên lịch tiếp công dân và xử giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định. Công tác 

phòng, chống tham nhũng được triển khai theo kế hoạch.  

 Công tác tư pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho công dân
3
. Thực hiện công tác hộ 

tịch, chứng thực theo quy định
4
.  

                                           
 

3
 Cấp huyện: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 04 cuộc với 168 lượt người nghe; Công 

tác hòa giải ở cơ sở: Hòa giải thành 03/07vụ việc. 
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Công tác nội vụ: Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính đảm 

bảo giải quyết cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện, nhanh chóng. Giải quyết kịp 

thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu cho UBND 

huyện ban hành quyết định nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với công chức, viên chức 65 người; nâng mức hưởng phụ cấp thâm 

niên nhà giáo 50 người; Quyết định nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội 01 

người; Thực hiện thủ tục luân chuyển, điều động công tác đối với công chức, 

viên chức 49 người; Phân công kiêm nhiệm công tác 06 người; Ban hành văn 

bản cho đi liên hệ công tác: 02 người; Tiếp nhận viên chức: 02 người; Bổ nhiệm 

và xếp lương vào ngạch: 02 người. Tiếp nhận 02 viên chức và điều động 01 viên 

chức ra ngoài huyện.; Điều động và bổ nhiệm: 01 Hiệu trưởng; 04 Phó hiệu 

trưởng; Cho thôi giữ vụ Phó hiệu trưởng: 01 người; Bổ nhiệm: 02 Phó Hiệu 

trưởng. 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  

Các lực lượng thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối 

hợp tuần tra giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia. 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
5
. 

Tình hình an ninh tuyến biên giới; an ninh chính trị nội bộ; an ninh kinh tế; 

an ninh văn hóa - tư tưởng; an ninh xã hội được đảm bảo ổn định. Trật tự an toàn 

xã hội được đảm bảo.  

Đối ngoại: Tiếp tục phối hợp nắm tình hình tham mưu thực hiện tốt công 

tác quản lý biên giới, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới, bảo vệ vững 

chắc chủ quyền biên giới quốc gia theo đúng quy định. 

 III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 9 NĂM 2019     

1. Đẩy mạnh lãnh đạo, 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 và các nhiệm vụ trọng tâm của huyện. 

2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới năm 

2019. Tiếp tục tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp đảm bảo tiến độ đề ra; tổ chức 

triển khai có hiệu quả các nguồn vốn, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất. Thường 

xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi; tăng cường các biện pháp phòng, chống 

                                                                                                                                     
 

4
 Đăng ký khai sinh 43 trường hợp; đăng ký kết hôn 16cặp; đăng ký khai tử 21 trường hợp; cấp 

bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 114bản; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16 trường hợp. 

Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký được 1217 việc, tổng số tiền thu được là 6.775.000 

đồng. 
5
 Tai nạn giao thông, va chạm giao thông không xảy ra. Tổ chức 119 ca tuần tra, kiểm soát với 

493 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 210 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt 206 trường 

hợp với tổng số tiền 86.900.000 đồng,  
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thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nắm tình hình và triển khai kịp thời các phương án 

phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ, phòng, chống cháy rừng. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện 

pháp phòng chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi. 

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

thương mại, dịch vụ phát triển. Duy trì kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, không 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách; tổ chức lực 

lượng, biện pháp thu hiệu quả; đẩy mạnh tăng thu đối với các khoản còn thất thu, 

đặc biệt là thuế nhựa thông, nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn. Tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát; kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi 

đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

các nguồn vốn.   

5. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các công 

trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý đất đai, 

quy hoạch, xây dựng; duy trì công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất, quy hoạch, xây dựng, bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tiếp 

tục tập trung triển khai dự án Hồ chứa nước Bản Lải đảm bảo chính xác, công 

khai, minh bạch. 

6. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức khai giảng năm học 2019 - 

2020. Nâng cao chất lượng 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 đảm bảo an sinh xã hội, các chính 

sách giảm nghèo, công tác đào tạo nghề. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 

nước hướng tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) 

và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 

02/9/2019). 

7. Thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch. Tập trung giải quyết đơn 

thư tồn đọng, tăng cường kiểm tra hướng dẫn cơ sở trong công tác giải quyết đơn 

thư, khiếu nại tố cáo, tiếp tục kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong 

thực thi công vụ. 

8. 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. Chuẩn bị các điều kiện tổ chưc diến tập 

phòng thủ huyện năm 2019. Duy trì tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; kiềm chế tại nạn giao thông xảy 

ra.  

9.  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 kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm 
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của đội ngũ công chức, viên chức; tính chủ động, năng lực chỉ đạo, điều hành 

của người đứng đầu các cấp, các ngành.  

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

UBND huyện đúng quy định. /. 
 

 

Nơi nhận: 
- 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 
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