
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

Số: 477 /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đình Lập, ngày 12 tháng 8  năm 2019  
                               

BÁO CÁO 

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

9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 

 
 

Thực hiện Công văn số 1093/SKHĐT-THQH ngày 01/8/2019 của Sở Kế 

hoạch và đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 9 tháng đầu năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như 

sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2019 

1. 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; thực hiện theo đúng Luật Tổ chức chính 

quyền địa 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. 

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 2019. 

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

bàn huyện, tăng cường kiểm tra, giám sát thi công xây dựng; 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; thực hiện đầy đủ, 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. 
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 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. 

2. Lĩnh vực kinh tế 

 a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 2.535 ha, đạt 97,5% kế 

hoạch và bằng 97,3% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 

8.386,63 tấn, đạt 97,98% kế hoạch và bằng 95,72% so với cùng kỳ
1
. 

Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc giảm, nhất là đàn lợn do bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi
2
; Công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi đã được triển khai 

tích cực
3
; tuy nhiên, dịch bệnh vẫn xảy ra trên địa bàn huyện, từ ngày 13/5/2019 

đến ngày 22/7/2019 đã có 335 hộ/72 thôn/12 xã thị trấn có dịch bệnh tả lợn 

Châu Phi. Số lợn chết và buộc phải tiêu hủy 957 con, tổng trọng lượng là 

48.639,5 kg. Công tác tiêm phòng, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ 

được quan tâm thực hiện
4
.  

Lâm nghiệp: 9 tháng đầu năm ước trồng được 1.200 ha, đạt 100% kế 

hoạch, tăng 102,65% so với cùng kỳ. Khai thác gỗ rừng trồng ước thực hiện 

11.002
 
m

3
 đạt 146,69% kế hoạch, tăng 71,9% so với cùng kỳ, chủ yếu là gỗ 

Thông và Keo; Khai thác nhựa thông ước thực hiện 4.000 tấn đạt 57% kế hoạch, 

bằng 53,84% cùng kỳ. Quan tâm chăm sóc, bảo vệ rừng; tăng cường công tác 

                                           
 

1
 Diện tích một số cây trồng chính như sau: Cây lúa 1.336,87ha, bằng 99,4% kế hoạch và bằng 102,2% 

so với cùng kỳ; Cây ngô đạt 541,4ha bằng 97,55% kế hoạch giao và bằng 96,15% so với cùng kỳ; Cây khoai 

lang 70,11ha, bằng 87,64% kế hoạch và bằng 95,71% so với cùng kỳ; cây Sắn 66,81ha, bằng 89,08% kế hoạch 

và bằng 90,06% so với cùng kỳ; cây chất bột khác 50,16ha, bằng 125,4% kế hoạch và bằng 97,04% so với cùng 

kỳ; diện tích rau các loại 247,9ha, bằng 100,41% kế hoạch và bằng 78,74% so với cùng kỳ; cây lạc 59,62 ha, đạt 

61,78% kế hoạch và bằng 82,97% so với cùng kỳ; Cây Dưa Hấu 53,45ha, bằng 100% KH. 
2
 Tổng đàn trâu, bò ước đạt 3.015 con bằng 79,23%KH, bằng 149% so với cùng kỳ; Dê 1.989 con bằng 

93,16%KH; tổng đàn gia cầm 144.198 con bằng 148,81%KH bằng 135,98% so với cùng kỳ (Ngan (vịt xiêm) 

5.546 con; Vịt khoảng 22.034 con; Gà khoảng 116.618 con), Lợn 500 con bằng 8,21%KH, bằng 9,86% so với 

cùng kỳ. 

 
3
 Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh động vật trên địa bàn, phân công nhiệm vụ thành viên Ban 

chỉ đạo và phụ trách địa bàn; ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện công tác tuyên truyền, triển khai cho các hộ chăn nuôi lợn và các hộ giết mổ tiến hành ký cam kết tuân thủ 

pháp luật Thú y về kiểm dịch kiểm soát giết mổ; tổ chức lực lượng trực 24/24h tại 02 Chốt kiểm dịch. Kết quả đã 

tiến hành ký cam kết được 1.320 hộ chăn nuôi và giết mổ, trong đó có 1.272 hộ chăn nuôi lợn, 48 hộ kinh doanh 

giết mổ, đã phát 3.410 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn 12/12 xã thị 

trấn; kiểm tra, kiểm soát được được 2.150 xe, trong đó có 111 xe vận chuyển lợn 103 xe có giấy phép hợp lệ; 

tổng số lợn vận chuyển qua 2 chốt là 744 con trong đó chốt Bắc Lãng là 16 con, chốt Lâm Ca 728 con. Phun tiêu 

độc khử trùng môi trường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi đã cấp phát 508 lít thuốc khử trùng cho 12/12 

xã, thị trấn, trong đó 02 chốt kiểm dịch là 73 lít. 

 
4
 Tiêm vắc xin đối với gia súc ước được 3.350 lượt con Trâu, bò; tiêm vắc xin đối với gia cầm ước được 

4.400 lượt con; tiêm dại chó, mèo ước được 1.500 con. Kiểm soát giết mổ được 1.310  con gia súc (1.250 con 

Lợn, 60 con Trâu, Bò) . 
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kiểm tra việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép
5
 và phòng chống sâu bệnh 

hại rừng, cháy rừng, 9 tháng đầu năm không xảy ra cháy rừng, so với cùng kỳ 

giảm cả số vụ và diện tích thiệt hại(9 tháng đầu năm 2018 xảy ra 04 vụ, thiệt hại 

16,05ha). 

Khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật: Tăng cường 

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

xuất, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, vệ sinh chuồng trại
6
; tuyên truyền, 

giới thiệu các loại giống mới, cung ứng kịp thời vụ các loại vật tư, giống cây 

trồng đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân. 

Thuỷ 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, có phương án phòng, chống hạn kịp thời. Tổ 

chức sửa chữa, nâng cấp đập, mương trên địa bàn các xã; trong 9 tháng đầu năm 

cung ứng cho các xã được 116 tấn xi măng cho 37 công trình thủy lợi nhỏ đạt 

49,46% kế hoạch. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của huyện; phân 

công thành viên phụ trách lĩnh vực và địa bàn; xây dựng kế hoạch, phương án 

PCTT và TKCN năm 2019; rà soát, bổ sung các trang thiết bị cần thiết phục vụ 

cho công tác PCTT và TKCN; tổ chức trực 24/24 giờ khi có thiên tai xảy ra; đôn 

đốc nộp quỹ PCTT theo quy định. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới: các cấp, các ngành tập trung chỉ 

đạo triển khai thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

chung sức xây dựng nông thôn mới
7
. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực 

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Xây dựng, ban hành các Kế hoạch 

thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019
8
. Tổ chức Lễ công bố 

Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận xã Bắc Xa đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2018. Chỉ đạo các xã lựa chọn các mô hình sản xuất có hiệu quả để đầu 

tư, nhân rộng, đến nay bình quân mỗi xã đạt 12,6 tiêu chí, tang 1,7 tiêu chí so 

với năm 2018. 

b) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng 

                                           
5
 Tổ chức kiểm tra rừng theo Chị thị 1685/CT-TTg của Chính phủ  được 06 cuộc (01 cuộc phối hợp với 

huyện giáp ranh trong tỉnh); Kiểm tra, tuần rừng được 45 lần, kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, 

không phát hiện vi phạm. Kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước được 34 thôn; kiểm tra hoạt động của tổ 

đội QLBVR thôn, bản được 34 tổ. 
6
 Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi, Sâu keo mùa thu gây hại ngô được 49 

cuộc. Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân được 37 cuộc thu hút 1.625 người tham dự, cấp phát được 

295 bộ tài liệu. 
7
 Lồng ghép tuyên truyền được 219 cuộc, với 7.901 lượt người tham dự; trong đó: Đoàn thanh niên 

tuyên truyền 40 cuộc, với 1.200 lượt đoàn viên tham gia, Hội Nông dân tuyên truyền được 77 cuộc với 2.366 

lượt người tham gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ tuyên truyền được 102 cuộc với 4.335 lượt người tham gia. Trung 

tâm văn hóa, Thể thao và truyền thông đã xây dựng được 61 tin bài, 08 chuyên mục “xây dựng nông thôn mới”.  
8
 KH số 29/KH-UBND ngày 18/01/2019 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới huyện Đình Lập năm 2019; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới đối với xã đăng ký về đích năm 2019 (xã Bắc Lãng) và xã đặc biệt khó khăn (Kiên Mộc); xây dựng Kế 

hoạch thực hiện củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Xây dựng 

kế hoạch và tổ chức triển khai tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. 
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Các dự án đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kế hoạch vốn được 

giao chi tiết từ đầu năm; tổng số các nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2019 là 

127.372 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển là 105.851 triệu đồng
9
; Vốn 

sự nghiệp: 21.521 triệu đồng
10

. UBND huyện đã phân bổ đầu tư 89 công trình; 

(trong đó: Thanh toán vốn 41 công trình, chuyển tiếp 11 công trình, khởi công 

mới 38 công trình). Các công trình chuyển tiếp đã hoàn thành 9/11 công trình
11

, 

hiện còn 2 công trình
12

 đang thi công theo kế hoạch. Đối với các công trình khởi 

công mới năm 2019, đã hoàn thành 19 công trình
13

. Khối lượng thực hiện 9 

tháng đầu năm ước đạt 102.584 triệu đồng
14

, giải ngân thanh toán ước đạt 

102.930 triệu đồng
15

 đạt 80,8% kế hoạch. Tổng số xi măng cung ứng cho làm 

đường GTNT và công trình 3.500 tấn, đạt 197% kế hoạch, cứng hóa được 

32,177m đường, rộng từ 1,5m đến 3,5m.  

 Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Tiếp tục triển khai thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 03 dự án (dự án Hồ chứa nước 

Bản Lải; dự án đầu tư xây dựng Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương – Ái 

Quốc - xã Thái Bình; Trường Mầm non xã Thái Bình), trong đó, đã phê duyệt 10 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hạng mục của 03 dự án 

trên
16

.  

                                           
9
 Vốn theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND: 7.228 triệu đồng; Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới: 4.800 triệu đồng; Vốn xây dựng nhà bếp liền kề nhà ăn cho các trường 

PTDT bán trú: 790 triệu đồng; vốn tập trung của tỉnh 14.000 triệu đồng; Vốn Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới: 38.700 triệu đồng; Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 37.813  triệu đồng; Vốn trái 

phiếu Chính phủ: 2.520 triệu đồng. 
10

 Cụ thể: Vốn cân đối từ tiền sử dụng đất: 569 triệu đồng; Vốn sự nghiệp kinh tế khác: 7.712 triệu 

đồng; Vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính: 950 triệu đồng; Vốn hỗ trợ có mục tiêu về cơ sở hạ tầng huyện 30a: 

7.000 triệu đồng; Kinh phí sửa chữa, cải tạo CSVC các trường học: 430 triệu đồng; Vốn sự nghiệp thủy lợi: 

1.337 triệu đồng; Vốn sự nghiệp giao thông: 3.522 triệu đồng. 
11

 Gồm có: Trường mầm non xã Bắc Lãng; Nhà bếp liền kề trường PTBT THCS xã Bắc Lãng; Nâng 

cấp sửa chữa đường Quang Hòa - Hin Đăm xã Cường lợi; Trường tiểu học xã Bắc Lãng -  Điểm trường Khe Phạ; 

Trường Tiểu học I xã Lâm Ca -  Điểm trường Pá phấy; trường tiểu học II xã Kiên Mộc; Sửa chữa đập, mương Pò 

Mất, xã Bính Xá; Sửa chữa đập, mương Nà Thuộc, xã Bắc Xa; Sửa chữa đập, mương Pắc Dầu xã Đồng Thắng). 
12

 Gồm có: Cải tạo, nâng cấp đường Châu Sơn - Khe Luồng - Kiên Mộc - Dốc 6 độ, QL31 huyện Đình 

Lập; Trụ sở UBND huyện. 
13

 Gồm: Bổ sung nắp cống đường nội thị thị trấn Đình Lập năm 2018; cải tạo nền sân hệ thống thoát 

nước nhà vệ sinh sân vận động huyện; nhà vệ sinh điểm trường Kéo tắm; hệ thống đèn led cầu phố cũ thị trấn 

Đình Lập; cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ UBND thị trấn Đình Lập; Điểm trường Khe Buông trường MN II xã Lâm 

Ca; Nhà bếp liền kề nhà ăn trường PTDTB TTHS xã Thái Bình; Nhà bếp liền kề nhà ăn trường PTDTBT THCS 

xã Lâm Ca; Nước sinh hoạt tập trung thôn Khe Chòi; Nước sinh hoạt tập trung thôn Khe Cảy xã Bắc Lãng; Kiên 

cố mương Nà Kéo xã Kiên Mộc; Trạm y tế xã Bắc Lãng; Nhà văn hóa xã Bắc lãng; Nhà hành chính, phòng học 

bộ môn trường THPTBT THCS xã Lâm Ca; Cứng hóa đường Khe Xiếc – Khe Loòng; Cứng hóa đường ĐX403 

thôn Khe Chòi xã bắc Lãng; Cứng hóa đường Khau Háy – Bản Pìa; trường tiểu học xã Bắc Lãng; trường 

PTDTBT THCS Bắc Lãng. 
14

 Trong đó: Khối lượng thực  hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ước đạt 

31.466 triệu đồng; Chương trình 30a: 17.346 triệu đồng, Chương trình 135: 5.750 triệu đồng; vốn tập trung của 

tỉnh: 22.500 triệu đồng; vốn NQ 03: 7.513 triệu đồng; vốn xây dựng nhà bếp liền kề nhà ăn: 1.069 triệu đồng;  

vốn sự nghiệp: 12.840 triệu đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 1.200 triệu đồng; vốn duy tu NQ 30a: 700 triệu 

đồng; vốn khác 2.200 triệu đồng. 
15

 Trong đó: Giá trị giái ngân Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 34.372 triệu đồng, 

Chương trình 30a: 13.062 triệu đồng, Chương trình 135: 11.783 triệu đồng, vốn tập trung của tỉnh: 14.000 triệu 

đồng, vốn NS tỉnh hỗ tợ XD NTM: 4.800 triệu đồng; vốn NQ 03: 7.064 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 16.059 triệu 

đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 1.000 triệu đồng; 
16

 Tổng kinh phí bồi thường là: 92.819 triệu đồng, tổng diện tích thu hồi đất các công trình, dự án: 

398.693 m
2 
; với tổng số 288 hộ gia đình, cá nhân và 05 tổ chức, cộng đồng dân cư. Đã thực hiện chi trả kinh phí 

bồi thường là: 92.625 triệu đồng; đang niêm yết 01 phương án; 



 5 

c) Sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ 

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

quốc doanh ước đạt 68.453 triệu đồng
17

, tăng 36% so với cùng kỳ. Thương mại, 

dịch vụ tiếp tục phát triển, giá cả hàng hóa tương đối ổn định; tổng mức lưu 

chuyển hàng hóa và dịch vụ bán lẻ 9 tháng đầu năm ước đạt 255 tỷ đồng, tăng 

13% so với cùng kỳ.  

Công tác quản lý thị trường luôn được chú trọng, thường xuyên kiểm tra, 

kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm 

tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
18

. 

Mạng lưới bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, viễn 

thông được phủ sóng tới các thôn; công tác chuyển thư, báo được duy trì, đáp 

ứng được yêu cầu.  

Tình hình xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Bản Chắt: Hàng hóa xuất 

khẩu chủ yếu là nông lâm sản, không có hàng nhập khẩu. Kết quả, ước thực hiện 

9 tháng đầu năm có 290 lượt phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu; phí sử dụng 

công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ công cộng trong khu vực cửa khẩu ước đạt 

132 triệu đồng đạt 132% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ.  

 d) Tình hình hoạt động 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 Kỷ Hợi 2019; tiếp tục 

tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển doanh nghiệp, HTX
19

.  Nhìn 

chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh 

còn gặp khó khăn do vốn ít, cơ sở vật chất thiếu thốn, chưa đủ sức cạnh tranh. 

Công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được thực hiện kịp thời, 

không có hồ sơ tồn đọng quá hạn
20

. 

đ) Công tác thu, chi ngân sách nhà nước; tín dụng  

Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo ngày từ đầu năm với nhiều 

biện pháp quyết liệt, tổ chức thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định; kiện 

toàn Ban Chỉ đạo thu ngân sách, thành lập Tổ chống thất thu ngân sách; ban 

                                           
17

 Các sản phẩm chủ yếu gồm: Dăm gỗ các loại ước thực hiện 6.998 tấn đạt 58,3% kế hoạch tăng 12,1% 

so với cùng kỳ, chè khô sơ chế ước 180 tấn đạt 32,73% kế hoạch, tăng 40,63% so với cùng kỳ. Điện thương 

phẩm tiêu thụ ước đạt 9,207 triệu Kwh, doanh thu trước thuế đạt 16,930 tỷ đồng; 

 
18

 Các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát 152 vụ, phát hiện và xử phạt 50 vụ vi phạm, 

tổng số tiền nộp phạt 238,422 triệu đồng (Hạt Kiểm Lâm kiểm tra, phát hiện và xử lý 13 vụ vi phạm lâm luật, thu 

nộp ngân sách nhà nước 124,497 triệu đồng, trong đó: phạt VPHC 94,75 triệu đồng, tiền bán lâm sản tịch thu 

29,747 đồng,  tịch thu 22,994 m
3
 gỗ các loại. Đội QLTT số 3  kiểm tra 70 vụ, phát hiện và xử lý 37 vụ vi phạm, 

xử phạt 113,925 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá 49,731 triệu đồng).  Công an huyện 

kiểm tra 37 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, phát hiện và xử lý 03 trường hợp vi phạm, số tiền phạt VPHC là 

2,250 triệu đồng. 
19

 Hiện nay, trên địa bàn huyện có 22 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã, (trong đó: 04 DN và 05 HTX hoạt 

động về lĩnh vực trồng rừng, khai thác và chế biến gỗ rừng trồng) và 939 hộ kinh doanh cá thể. 
20

 Cấp 55 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể (cấp mới 40 giấy chứng nhận, cấp đổi 15 giấy 

chứng nhận), tổng số vốn đăng ký 6.668 triệu đồng (tăng 2.765 triệu đồng so với cùng kỳ), chấm dứt hoạt động 

kinh doanh 06 hộ kinh doanh cá thể. Cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD 02 HTX. 
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hành các Kế hoạch tổ chức thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước thực hiện được 16.038 

triệu đồng, đạt 105,51% so với dự toán tỉnh giao, đạt 100,48% so với Nghị quyết 

HĐND huyện, tăng 38,55% so với cùng kỳ. 
 

Quản lý, điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được giao; tổng chi 

ngân sách huyện ước 9 tháng đầu năm được 273.970 triệu đồng, đạt 88,78% dự 

toán, tăng 8,83% so với cùng kỳ; chi ngân sách đã đảm bảo được 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 cơ quan, đơn vị và các lĩnh 

vực quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. 

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Giao 

dịch Ngân hàng Chính sách xã hội luôn đảm bảo nguồn vốn cho các hộ gia đình, 

cá nhân, tổ chức vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, vay hộ nghèo, tạo việc 

làm theo các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh
21

. Việc quản lý, sử 

dụng vốn ủy thác từ ngân sách huyện thực hiện theo đúng quy định, phát huy 

được hiệu quả sử dụng vốn vay
22

. 

3. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

 Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, chất lượng giáo dục ở các 

cấp học được nâng lên
23

, kỷ cương, nề nếp trong trường học tiếp tục được phát 

huy
24

; Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tỷ lệ 

                                           
 

21
 Phòng giao dịch NHCSXH: Tổng nguồn vốn thực hiện đến 30/7/2019 là 207.741 triệu đồng, tăng 

16.115 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng thực hiện đến 

30/7/2019 là 185,448 tỷ đồng, tăng 11,685  tỷ đồng so với 31/12/ 2018, ước thực hiện đến 30/9/2019 là 186,989 

tỷ đồng. Trong đó: Nợ quá hạn là 84 triệu đồng, giảm 21 triệu đồng so với 31/12/2018, chiếm 0,04%/tổng dư nợ;  

Số hộ còn dư nợ ước đến 30/9/2019 là 3.912 hộ. Dư nợ bình quân đến 31/7/2019  là 47,67 triệu đồng/hộ. Ước 

thực hiện đến 30/9/2019 là 47,8 triệu đồng/hộ. Số tổ TK&VV 130 tổ. Tỷ lệ thu lãi bình quân hàng tháng đạt từ 

98% kế hoạch.  
22

 Tổng nguồn vốn ủy thác lũy kế đến 30/7/2019 là 1.274 triệu đồng; đã tạo điều kiện cho 02 hộ nghèo 

vay với số tiền 100 triệu đồng; giải quyết cho 36 hộ đang sử dụng nguồn vốn ủy thác này để tạo việc làm ổn 

định, tăng thu nhập; các hộ được vay vốn ủy thác chấp hành tốt việc trả lãi và gốc theo quy định. 
23

 Kết quả giáo dục năm học 2018-2019:  

Cấp Mầm non: Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng: tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm 0,4%, thể 

thấp còi giảm 0,7% so với cùng kỳ năm học trước. Chất lượng giáo dục: Tổng số trẻ thực hiện chương trình là 

2590/2590 cháu tỷ lê ̣100%, tổng số trẻ được đánh giá theo chương trình quy định là 2590/2590 cháu tỷ lê ̣100%. 

Chất lượng giáo dục (CLGD) tăng so với cùng kỳ năm học trước 0,1%;  

Cấp tiểu học: Đánh giá về năng lực, phẩm chất: Tốt 1422 học sinh, đạt 52,1%, Đạt 1435 học sinh, đạt 

53,4%, Cần cố gắng 11 học sinh, chiếm 0,5% (tính cả HS khuyết tật). Học sinh được đánh giá hoàn thành 

chương trình lớp học: 2669 học sinh, đạt 99,36%, chưa hoàn thành lớp học 17 học sinh, chiếm 0,6% (tính cả học 

sinh khuyết tật); tỷ lệ học sinh hoàn thành lớp học tăng 0,06% so với năm học 2017 - 2018. Số học sinh được 

khen thưởng 1.373 học sinh, đạt 51,1%, tăng 1,8% so với năm học 2017 – 2018;  

Cấp THCS: Chất lươṇg giáo duc̣ hoc̣ sinh : Tổng số 1.630 học sinh (bao gồm cả 02 học sinh khuyết tật ). 

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 không đánh 

giá theo thông tư 58 (KT, học hòa nhập): 02 học sinh khuyết tật . Hạnh kiểm: Tốt 1263 học sinh, đaṭ 77,6% (tăng 

0,2%); Khá 335 học sinh, đaṭ 20,6% (tăng 0,4%); Trung bình 30 học sinh, chiếm 1,8% (tăng 0,6%); Yếu 0 học 

sinh (giảm 0,1%). Tỷ lệ học sinh học lực Khá, Giỏi và hạnh kiểm Tốt, Khá tăng. 

Kết quả thi chuyển lớp đạt 98,8% (tăng 0,1%). Công nhâṇ tốt nghiêp̣ T HCS đối với hoc̣ sinh lớp 9 (2 

hệ) 402/404, đạt 99,5% trong đó hệ chính quy 386/388, đạt 99,5%; hệ Bổ túc THCS 18/18, đạt 100%. 

 
24

 Cấp MN: đầu năm 2.562 trẻ, đến cuối năm học có 2.590 trẻ, tăng 28 trẻ so với đầu năm. Cấp Tiểu 

học: đầu năm 2.691 học sinh, đến cuối năm học có 2.688 học sinh, giảm 03 học sinh (do chuyển trường). Cấp 
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tốt nghiệp 79,58%
25

; tổng kết năm học, tuyển sinh đầu cấp; tổ chức các hội thi 

cho đội ngũ giáo viên, học sinh tham gia các hội thi học sinh giỏi
26

, đầu tư, sửa 

chữa trường, lớp học, nhà vệ sinh các điểm trường
27

; tiếp tục duy trì phổ cập 

giáo dục ở các cấp học
28

; đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn 

quốc gia
29

. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức khai giảng năm học 2019 – 2020 

đúng quy định. 

 Tích cực thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 25/5/2018 của 

UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng về tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình 

mới. Ngành y tế thực hiện tốt công tác chuyên môn, nâng cao tinh thần, thái độ 

phục vụ bệnh nhân; triển khai nhiều kỹ thuật khám chữa bệnh, tăng cường điều 

trị tại tuyến huyện, xã để giảm tải cho chuyển tuyến và giảm chi phí cho bệnh 

nhân 
30

; phối hợp, tổ chức khám sàng lọc cho học sinh tiểu học và trẻ em khuyết 

tật
31

; tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại 

các cụm chợ và khu vực đông dân cư, bếp ăn trường học
32

; trong 9 tháng đầu 

năm không phát hiện dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Các hoạt động truyền thông 

về dân số KHHGĐ được duy trì, tăng cường tuyên truyền lồng ghép trong các 

                                                                                                                                    
THCS: đầu năm 1.641 học sinh , đến cuối năm học có 1.630 học sinh, giảm 11 học sinh (do 07 chuyển trường, 

02 bỏ học, 02 nghỉ chữa bệnh lâu dài). 

 
25

 Trường THPT huyện, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 80,9% (số học sinh đỗ tốt nghiệp 178/220 học sinh); TT 

GDNN- GDTX, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 65% (số học sinh đỗ tốt nghiệp 13/20 học sinh). 
26

 Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, hội thi đồ dùng tự tạo cấp trường (lần 2), hội thi “cô tài năng, bé 

vui khỏe” cấp trường, cấp huyện theo cụm ở cấp mầm non; cấp tiểu học: Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn đặc 

thù cấp huyện, kết quả: Xếp loại Giỏi 34/43 đạt 79%, xếp loại Khá 9/43 đạt 21%; tham gia hội thi GVG cấp tỉnh 

môn đặc thù cấp Tiểu học, kết quả: 6 giỏi, 2 khá. Cấp THCS: Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên 

máy tính cầm tay cấp tỉnh, 16 học sinh tham gia, kết quả: đạt 02 giải Khuyến khích. Tổ chức kỳ thi chọn học 

sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện năm học 2018-2019 với 25/80 học sinh tham gia dự thi đạt giải, kết 

quả: giải Nhất 01 giải, giải nhì 04 giải, giải Ba 09 giải, giải Khuyến khích 11 giải; tham gia thi Tin học trẻ cấp 

tỉnh 4 HS, kết quả: 1 nhất, 1 nhì, 1 ba; tham gia cuộc thi sáng chế có 4 sản phẩm dự thi, kết quả: 1 nhì, 1 ba, 2 

KK.   
27

 Xây mới: 32 phòng học, 03 nhà bếp và 72 nhà vệ sinh. Sửa chữa 23 phòng học, 01 nhà bếp, 04 nhà vệ 

sinh tại các điểm trường. 
28

 Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học 

mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2018. 
29

 Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với Trường Mầm non xã Đình Lập, nâng tổng số trường đạt chuẩn 

quốc gia lên  11/42 trường, đạt tỷ lệ 26,19%. Tiếp tục quan tâm bổ sung cơ sở vật chất để xét công nhận lại 

trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đối với trường Mầm non I xã Lâm Ca trong năm 2019. 
30

 Tổng số lần khám bệnh 9 tháng đầu năm ước thực hiện 21.986 lượt người, (trong đó, khám tại tuyến 

huyện 11.216 lượt người,  tuyến xã 10.770 lượt người); Tổng số điều trị nội trú 2.993 lượt người, trong đó điều 

trị tại huyện là 2.288 tại xã là 872; chuyển tuyến 493 lượt người.  
31

 Tổng hợp danh sách trẻ em khuyết tật của các xã, thị trấn đăng ký tham gia khám sàng lọc năm 2019 

được 51 em; phối hợp Đoàn bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn và Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, 

Trung tâm y tế huyện Đình Lập thực hiện khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện, có 38 trẻ em 

tham gia khám sàng lọc. Phối hợp với Đoàn bác sĩ Trung tâm tim mạch bệnh viện E Hà Nội và các trường học 

trên địa bàn xã Châu Sơn, Bắc Lãng, thị trấn Đình Lập thực hiện khám sàng lọc tim cho trẻ em: Có 87 em sau 

khám nghi mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ định đi siêu âm tim tại trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lạng 

Sơn, kết quả có 04 em được chỉ định phẫu thuật tim, 01 em phẫu thuật lồng ngực. 
32

 Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra 65 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn 

uống các bếp ăn tập thể, phát hiện 17 cơ sở vi phạm, xử phạt số tiền 18,7 triệu đồng (lỗi vi phạm không niêm yết 

giá, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, người chế biến thực phẩm không dùng găng tay); kiểm tra giá thuốc 

tại 04 cơ sở kinh doanh thuốc, qua kiểm tra các tại cơ sở bán không chênh lệch so với giá niêm yết; kiểm tra 08 

cơ sở hành nghề y dược tư nhân phát hiện 03 cơ sở vi phạm, xử lý vi phạm với số tiền 1.850.000 đồng.  
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buổi truyền thông trực tiếp và qua hội nghị, hoạt động của các tổ chức đoàn thể 

cấp xã, thôn
33

.  

 Nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, tổ chức các lễ hội với 

nhiều hoạt động phong phú, thiết thực
34

; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới nhân dân, đặc biệt là 

các thôn vùng sâu, vùng cao, biên giới. Tham gia Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng Xuân 

Kỷ Hợi 2019; duy trì thời lượng tiếp, phát sóng các chương trình của Trung 

ương, của tỉnh; sản xuất, phát thanh các chương trình, chuyên mục cấp huyện
35

. 

Thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 

tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm 6,47% so với năm 2017 tương đương với 406 

hộ
36

. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ, tỷ lệ 

người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 99,69%. Tổ chức thực hiện tốt các 

chính sách bảo đảm an sinh xã hội đối với người có công, gia đình khó khăn, đối 

tượng bảo trợ xã hội
37

. Xây dựng kế hoạch và tổ chức mở các lớp đào tạo nghề, 

tạo việc làm cho lao động nông thôn
38

. Các chính sách dân tộc được thực hiện 

đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các 

                                           
33

 Tổng số trẻ sinh trong 9 tháng đầu năm dự ước là 279 trẻ; trong đó, số sinh con thứ 3 trở lên là 54 trẻ 

chiếm 19,35%,  tỷ lệ giới tính khi sinh 1,179 % (nữ:128, nam 151). 
34

 Tổ chức 29 chương trình văn nghệ; Tổ chức Đoàn VĐV tham gia giải chạy việt dã cùng Sacombank 

chạy vì sức khỏe cộng đồng tỉnh Lạng Sơn gồm 3 VĐV tham gia. Kết quả đạt 01 giải Nhì đồng đội nam, 01 giải 

Ba cá nhân nam, 01 giải Khuyến khích cá nhân nam. Thành lập Đoàn vận động viên tham gia giải thể thao lãnh 

đạo quản lý tỉnh Lạng Sơn, kết quả đạt 01 giải Nhất đôi nữ môn Cầu lông, 01 giải Ba đôi nam môn Quần vợt. Tổ 

chức thành công Giao lưu Cầu lông, Bóng bàn Câu lạc bộ Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1945 - 01/5/2019); Tham gia thi 

đấu giải Vô địch và giải trẻ Cầu lông tỉnh Lạng Sơn. Kết quả Giải Vô địch đạt 01 Huy chương bạc, 02 Huy 

chương đồng; Giải trẻ đạt 02 Huy chương đồng. Lắp đặt 20 bộ thể dục dụng cụ tại sân vận động trung tâm huyện 

phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Treo 100 cờ Tổ quốc, 100 cờ Đảng dọc tuyến quốc lộ 4B, QL 31 khu vực trung 

tâm thị trấn Đình Lập; Treo 156 băng zôn với 242 khẩu hiệu; 33 lượt xe tuyên truyền lưu động phục vụ các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân, ngày lễ, ngày kỷ niệm, trên địa bàn huyện. Lắp đặt 10 vị trí cột sắt cố định treo 

băng zôn, khẩu hiệu trên 4 trục đường cụm trung tâm huyện. 
35

 Sản xuất được 114 chương trình truyền thanh với 228 lượt phát sóng, 107 chuyên mục, chuyên đề 

truyền thanh, 07 chuyên mục truyền hình cấp huyện phát trên sóng truyền hình Lạng Sơn. Tổng số 1.114 tin, bài 

đã phát. 
36

 Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018 là 7.202 hộ, trong đó có 1.655 hộ nghèo, chiếm 22,98% (trong đó 

có 1.468 hộ nghèo thu nhập, chiếm 20,38%; 187 hộ nghèo đa chiều, chiếm 2,6%) giảm 406 hộ, tương ứng tỷ lệ 

giảm 6,47%; 1.092 hộ cận nghèo, chiếm 15,16% (giảm 89 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm 1,71%);  số hộ thoát nghèo 

là 493 hộ, sô hộ nghèo phát sinh là  87 hộ, không có hộ tái nghèo, không có hộ nghèo thuộc chính sách người có 

công; xây dựng đề án nhân rộng mô hình giảm nghèo hỗ trợ chăn nuôi lợn thịt,  chăn nuôi bò đối với 61 hộ 

nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo năm 2017 tại 04 xã  (Kiên Mộc, Châu Sơn, Bắc Lãng, Lâm Ca); 
37

 Tổng số 3.562 suất quà, trị giá 1.824 triệu đồng; Trong đó: người có công là 728 suất, hộ nghèo là 

1.854 suất, các đối tượng bảo trợ xã hội là 98 suất, người cao tuổi là 105 suất, trẻ em là 651 suất, các đối tượng  

khác 126 suất. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quả đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – 

Liệt sĩ, trị giá quà tặng 228,5 triệu đồng. 

Quà bằng hiện vật: 400 đôi tất, 400 bộ quần áo thể thao các loại, 200 đôi giầy; 13 xe đạp, 2,5 tấn gạo, 

500 bộ quần áo trẻ em các loại; 286 áo ấm, 286 đôi ủng, 90 cặp sách; Tặng đồ dùng nhà bếp cho trường tiêu học 

Bính Xá; tặng 285 chiếc chăn bông; Tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho trên 200 người dân.  

Cứu trợ tết nguyên đán  cho 161 hộ gia đình, với 523 nhân khẩu, số gạo cứu trợ là 7.845 kg gạo. Tiếp 

nhận, phân bổ gạo thiếu đói giáp hạt năm 2019 đến UBND các xã, thị trấn và chuyển đầy đủ số gạo được phân 

bổ cho 171 hộ, 624 nhân khẩu, 9.360 kg gạo. 
38

 Tính đến ngày 31/7/2019 đã tạo việc làm mới cho 302 lao động, trong đó: Vốn 120 là 07 người, từ 

học nghề 12 người; tuyển dụng công chức viên chức 52 người;  lao động đi làm việc ở các công ty 231 người; 

mở được 07 lớp dạy nghề cho 245 học viên tại 05 xã Đình Lập, Kiên Mộc, Châu Sơn, Bính Xá, Bắc Xa 
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dân tộc từng bước được cải thiện 
39

. Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu 

số huyện Đình Lập lần thứ III, năm 2019. 

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

chức hội, phát triển hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ 

trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát 

triển kinh tế -  xã hội, xây dựng nông thôn mới.  

 4. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường; khoa học và công 

nghệ; quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị: 

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019; công tác cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thẩm định và xác nhận hồ sơ đăng 

ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các công trình, dự án được triển khai tích 

cực
40

, quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực Đình Háng Sấp; thực hiện 

đầy đủ theo quy định về thủ tục thu hồi đất đối với người sử dụng đất tự nguyện 

trả lại
41

. Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát các trường 

hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty 

nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đình Lập theo Kế hoạch số 17/KH-BCĐ 

ngày 29/01/2019 của Ban Chỉ đạo 1546 tỉnh Lạng Sơn, đã tổ chức rà soát xong
42

 

và báo cáo kết quả, đề xuất phương án xử lý; hiện đang tập trung chỉ đạo giải 

quyết các trường hợp tranh chấp, lập phương án sử dụng đất đối với những diện 

tích đất của Công ty trả lại. Tổ chức Lễ phát động “tháng hành động vì môi 

trường” và các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới. Triển khai thực 

hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn 

huyện. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch khuyến công trên địa bàn huyện theo 

Chương trình khuyến công hàng năm của Trung tâm khuyến công và tư vấn phát 

triển công nghiệp Lạng Sơn; tổ chức thực hiện các mô hình khuyến nông, 

khuyến lâm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
43

; thăm quan học tập các 

                                           
39

 Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 177 triệu đồng; hỗ trợ 

PTSX cho người DTTS ít người theo QĐ 06/2017 của UBND tỉnh: 1.569 triệu đồng. Hỗ trợ PTSX theo CT 135 

là 2.406 triệu đồng. Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo QĐ 2085/QĐ-TTg, cho 2 xã, số tiền 22,5 triệu đồng 
40

 Trong 9 tháng đầu năm, ước cấp mới được 337 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tăng 83,15% so 

với cùng kỳ) cho 255 hộ gia đình, cá nhân với 497 thửa đất, tổng diện tích là 3.997.392,1 m
2
; thu hồi 405.949,3 

m
2
 của  244 hộ gia đình và 05 tổ chức, cộng đồng dân cư để thực hiện các dự án. Thẩm định và xác nhận 27 hồ 

sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của 27 dự án, công trình.  
41

 Thu hồi 922,7m
2
 đất của 01 hộ gia đình tại thôn Tà Hón, xã Đình Lập tự nguyện trả lại để XD Đình 

Tà Hón; thu hồi 546,24m
2
 đất của 02 hộ gia đình tại thôn Tà Hón xã Đình Lập tự nguyện trả lại để XD Trường 

Tiểu học I xã Đình Lập. 
42

 Tổ chức kiểm tra, rà soát xong đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập tại xã Cường Lợi, xã 

Đình Lập, Bính Xá, Châu Sơn và TT Đình Lập. Kết quả: Xã Cường Lợi: 95 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện 

tích 271,95ha; xã Đình Lập: 271 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 711,09 ha; xã Bính Xá: 143 hộ gia đình, 

cá nhân, với tổng diện tích 451,47 ha; xã Châu Sơn: 24 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 139,84 ha; thị 

trấn Đình Lập: 19 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 34,26 ha. Thực hiện rà soát xong đất có tranh chấp đối 

với Công ty Cổ phần chè Thái Bình; kết quả: Tại xã Lâm Ca: 41 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 11,26 

ha; thị trấn Nông Trường: 67 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 12,19 ha; xã Thái Bình: 62 hộ gia đình, cá 

nhân, tổng diện tích 41,67 ha. 

 
43

 Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân được 37 cuộc trong đó: Khuyến nông huyện  tập huấn 

được 6 cuộc cho 295 người, cấp phát được 295 bộ tài liệu. Khuyến nông viên các xã tập huấn được 31 cuộc với 

1.330 người tham dự. Triển khai mô hình trồng cây táo Đài Loan diện tích 0,5ha tại thôn Thống Nhất xã Châu 

Sơn, hiện mô hình đang phát triển tốt. 
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mô hình phát triển kinh tế hiệu quả một số địa phương bạn, thực hiện các 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý khoa học công nghệ 

theo chương trình của Sở Khoa học và Công nghệ.  

Quản lý quy hoạch được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Duy 

trì công tác cấp phép xây dựng theo quy định, thực hiện cấp 15 giấy phép xây 

dựng nhà ở thuộc sở hữu tư nhân. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, 

phối hợp với Sở Giao thông vận tải xử lý “điểm đen” giao thông tại ngã tư QL 

31 và QL 4B địa phận khu 2 thị trấn Đình Lập; sửa chữa hệ thống đèn chiếu 

sáng tại trung tâm 02 thị trấn; đầu tư xây dựng, chỉnh trang hệ thống vỉa hè trung 

tâm thị trấn Đình Lập. Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị phía Đông 

thị trấn Đình Lập; phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung và quy 

hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Đình Lập, lập quy hoạch chi tiết xây 

dựng trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình, quy hoạch chợ thị trấn Nông 

trường Thái Bình; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Đình 

Lập (khu Vườn ươm, khu 6). 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Đã tổ chức 04 cuộc thanh tra, nội dung thanh tra tập trung vào trách 

nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đã kết 

thúc và ban hành kết luận thanh tra được 03 cuộc, phát hiện sai phạm và xử lý 

thu hồi nộp ngân sách 115,651 triệu đồng, xử lý khác 93,495 triệu đồng. Chỉ đạo 

phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra các đơn vị trường học, UBND các xã việc 

thanh toán chi trả chế độ phụ cấp theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
44

. 

Duy trì và thực hiện thường xuyên lịch tiếp công dân theo quy định, đã 

tiếp 85 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh với 76 vụ việc (giảm 23 lượt, 23 

vụ việc so với cùng kỳ). 

Công tác giải quyết đơn thư: Tiếp nhận 186 đơn, (trong đó, năm 2018 

chuyển sang 28 đơn), tăng 07 đơn so với cùng kỳ; sau khi phân loại có 164 đơn 

thuộc thẩm quyền, đã giải quyết được 122/164 đơn, đạt 74,39%; còn 42 đơn 

đang xem xét giải quyết. 

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, 100% các cơ quan, đơn vị 

đã kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, tự kiểm tra, tự khắc phục; chủ động 

xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công nhằm 

tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; đảm bảo tính công khai dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực 

hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 

158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP.  

6. Công tác Quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

                                           
44

 Phòng Tài chính – KH kiểm tra được 34/35 trường (Tổng số 41 trường, trong đó có 35 trường được 

hưởng chế độ theo NĐ 116), mốc thời gian kiểm tra từ năm 2011 đến hết năm 2018 (08 năm), tổng số tiền chi sai 

720 triệu đồng. Hướng xử lý: truy thu của cá nhân, nộp khôi phục dự toán đơn vị, huyện giảm cấp phát tiền 

lương năm sau. Đối với các xã, Thanh tra huyện đang kiểm tra. 
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 Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về 

công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Huyện ủy, UBND huyện ban hành 

đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, 

quân sự địa phương, nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Chỉ 

đạo lực lượng vũ trang nhân dân huyện thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng 

chiến đấu;  tổ chức tốt lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở 

về địa phương, lễ giao nhận quân năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu giao. Xây dựng, 

tổ chức huấn luyện DQTV theo kế hoạch (đã hoàn thành xong 16/16 cơ sở đạt 

100%, kết quả đạt khá). Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối các; chỉ đạo thực hiện tốt 

chế độ chính sách dân quân, chính sách hậu phương, quân đội và công tác dân 

vận
45

. 

 Tình hình an ninh biên giới, an ninh nội địa ổn định, không có vụ việc 

phức tạp xảy ra; tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn huyện, nhất là các địa bàn trọng điểm, các điểm vui chơi đông 

người, các lễ hội trước, trong và sau tết Nguyên đán
46

; thường xuyên tuần tra, 

kiểm soát phát hiện, xử phạt các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ 

theo quy định
47

. 

 Công tác đối ngoại trong thời gian qua tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, được thực hiện một cách chủ động, tích cực, 

bám sát định hướng chỉ đạo của cấp trên. Mối quan hệ hữu nghị giữa chính quyền, 

nhân dân huyện Đình Lập với Chính phủ, nhân dân huyện Ninh Minh tiếp tục được 

củng cố, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát 

triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ 

sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.  

7. Công tác nội vụ, tư pháp 

Công tác cải cách hành chính: Để thực hiện tốt công tác cải cách hành 

chính, xác định trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, UBND huyện đã ban 

hành các Kế hoạch
48

 và tổ chức thực hiện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra theo 

                                           
 

45
 Đã kết luận xong việc thực hện đề án 1237 của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ: 5/12 

xã, thị trấn kết luận xong địa bàn. Tổ chức chi trả chế độ chính sách theo QĐ 49/2015/QĐ-TTg cho 175 đối 

tượng, tổng số tiền 353,5 triệ đồng. Huấn luyện dân quan kết hợp làm công tác dân vận, huy động được trên 300 

công, trị giá khoảng 500 triệu đồng. 

 
46

 Phát hiện 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn qua các lối mòn biên giới với mục 

đích thăm thân; 27 người nước ngoài đến địa bàn với mục đích du lịch, thăm thân; Tội phạm hình sự xảy ra 05 

vụ. Đã điều tra, xác minh làm rõ 15 vụ 18 đối tượng (10 vụ và 12 đối tượng xảy ra từ năm trước), tỷ lệ khám phá 

án đạt 93,3%. Bắt 02 đối tượng truy nã. Lập hồ sơ quản lý 13 đối tượng nghiện ma túy, đưa 02 đối tượng vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc. Tiếp nhận 30 tin tố giác, đã giải quyết 25 tin đạt 72,22%. Bắt 07 vụ 37 đối tượng đánh 

bạc, trong đó đã khởi tố 03 vụ 15 đối tượng; xử phạt VPHC 04 vụ 22 đối tượng. Bắt  02 vụ vận chuyển 12.038kg 

nội tạng lợn không rõ nguồn gốc; bắt 3/5 đối tượng trộm cắp xe máy đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, tang vật thu 

giữ 05 xe mô tô. Các lực lượng chức năng phát hiện, bắt 03 vụ vận chuyển 20,499m
3
 gỗ tạp;  bắt 02 vụ 07 đối 

tượng vận chuyển 18,1kg pháo nổ trái phép. Tiếp nhận 938 thông tin hồ sơ hộ khẩu, 1.363 thông báo lưu trú; đã 

cấp 1.109 giấy CMND. 
47

 Tai nạn giao thông xảy ra 01 vụ làm chết 01 người; Tổ chức tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao 

thông  747 ca với 2.332 lượt CBCS tham gia, phát hiện vi phạm và quyết định xử phạt 1.040 trường hợp, tổng số 

tiền phạt 753,935 triệu đồng.  
48

 Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện về triển khai, thực hiện Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
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dõi các đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện niêm yết, rà soát TTHC theo 

quy định; tổ chức rà soát TTHC và cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đang 

thực hiện tại bộ phận Một cửa đạt 157,58% so với kế hoạch
49

; thực hiện bố trí 

đầy đủ cơ sở vật chất và công chức đến làm việc trực tiếp tại bộ phận Một cửa
50

 

; ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn huyện năm 2019; thực hiện các biện pháp khắc 

phục và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 

trên địa bàn huyện
51

.  

Công tác sáp nhập thôn, khu phố: Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, 

tỉnh và Sở nội vụ về công tác sáp nhập thôn, khu phố, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ 

chức thực hiện việc sáp nhập thôn, khu phố theo đúng quy trình. Đến nay, tổ chức 

sáp nhập được tổng số 28 thôn, khu phố (trong đó có 26 thôn; 02 khu phố); các 

thôn sáp nhập đã bầu được các chức danh trong thôn, khu phố theo đúng quy định; 

đăng ký thực hiện sáp nhập thôn năm 2019 (16 thôn thành 08 thôn).  

Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, cơ cấu sắp xếp lại người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu  phố;  thực hiện thí điểm  đối với 03 

đơn vị (xã Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình,  xã Bắc Xa), theo kế hoạch, 

kết quả: cấp xã giảm 24 người, cấp thôn giảm 245 người. Đến nay, 03 đơn vị đã 

xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại đối với những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khối phố theo quy định. 

Công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã: Qua rà soát, trên địa bàn 

huyện không có đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả 02 tiêu chuẩn về diện 

tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Do vậy, trong giai đoạn 2019 – 

2021, huyện Đình Lập không có đơn vị xã, thị trấn thực hiện sắp xếp và đã có 

báo cáo gửi Sở Nội vụ. 

Tổ chức đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đối với 

các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phân loại chính quyền cơ 

sở. Tổ chức kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính được 12/12 đơn vị xã, thị 

trấn, 01 phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp, qua kiểm tra, cơ bản các cán 

bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các chế 

độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực 

                                                                                                                                    
chính; Kế hoạch số 203/ KH-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện về hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính, cải cách TTHC và Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 14/01/2019 về việc rà soát quy định, TTHC năm 

2019 trên địa bàn huyện.  Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/01/2019 về thực hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2019. 
49

 Tổng số TTHC trong  năm 2019  được rà soát 41 thủ tục đạt 331,25% kế hoạch tỉnh giao, trong đó, có 

16 thủ tục được rà soát phát sinh ngoài kế hoạch (lĩnh vực đăng ký HTX); Kết quả rà soát, cắt giảm thời gian giải 

quyết TTHC: Tổng số thủ tục đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết là 67 TTHC, đạt 157,58% kế hoạch tỉnh giao, 

trong đó có 22 TTHC phát sinh ngoài kế hoạch (lĩnh vực đăng ký HTX; An toàn thực phẩm; Văn hóa xã hội).  

 
50

 Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 1.657 hồ sơ, trả đúng hạn 1.638 hồ sơ, chậm hạn 06, 

đang xem xét giải quyết 13 hồ sơ. 
51

 Ban hành văn bản hướng dẫn và thường xuyên đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai, minh bạch các khoản thu, chi ngân sách, các khoản 

quỹ huy động, đóng góp theo quy định.  
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hiện đúng quy định
52

. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen 

thưởng luôn được quan tâm thực hiện kịp thời
53

.  

Xây dựng các Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2019 
54

; công bố 

danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu lực 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND huyện
55

; tổ 

chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện được 227 cuộc 

với trên 7.614 lượt người tham dự. Công tác hòa giải cơ sở được quan tâm triển 

khai, đã hòa giải thành công 51/58 vụ việc. Thực hiện tốt công tác chứng thực, 

đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn
56

.  

8. Công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở 

Tổ chức triển khai, tập huấn và tiến hành cuộc tổng điều tra dân số và nhà 

ở năm 2019 trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các bước theo đúng phương án 

Tổng điều tra Trung ương, kế hoạch Tổng điều tra của tỉnh, bảo đảm về thời 

gian và chất lượng, cuộc tổng điều tra bắt đầu từ ngày 01/4/2019, đến thời điểm 

ngày 21/4 đã kết thúc công tác điều tra trên địa bàn huyện.  

9. Đánh giá chung 

a) Những kết quả đạt được 

                                           
52

 Ban hành Quyết định cho hưởng và nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 

54/NĐ-CP là: 250 người; Nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, 

viên chức: 167 người; Thông báo nghỉ hưu: 07 người; Thực hiện thủ tục luân chuyển, điều động công tác đối với 

công chức, viên chức 49 người; cho nghỉ việc và thôi hưởng lương 03 người; biệt phái công chức, viên chức 13 

người; phân công kiêm nhiệm công tác 06 người; Cho hưởng phụ cấp trách nhiệm đối với tổng phụ trách đội: 27 

người; Ban hành văn bản cho đi liên hệ công tác: 02 người; Tiếp nhận viên chức: 03 người; Bổ nhiệm và xếp 

lương vào ngạch: 02 người. Ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo 

Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP cho 33 trường hợp. 
53 Triển khai mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức về Tin học, Ngoại ngữ và Trung cấp LLCT; cử 

02 công chức tham gia bồi dưỡng lớp chuyên viên tại tỉnh.  

 Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 -2019 cho: 

Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 796 cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 76 cá nhân, danh 

hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 32 tập thể; tặng Giấy khen cho 72 cá nhân và 05 tập thể; Tặng giấy khen của 

Chủ tịch UBND huyện cho 20 Giáo viên và 32 Học sinh có thành tích cao trong năm học 2018 -2019; 

Đề nghị UBND huyện khen thưởng cho 60 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong 

trào thi đua trên địa bàn huyện như phong trào xây dựng Nông thôn mới; phong trào thực hiện Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trong tình hình mới; trong sản xuất kinh doanh và có đóng góp trong phong 

trào xây dựng Nông thôn mới năm 2018; Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 

2019… 

Đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với 15 tập thể và 02 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019; đề nghị tặng Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực 

hiện các chính sách dân tộc  

Đề nghị Trung ương xét tặng kỉ niệm chương Vì sự nghiệp văn thư lưu trữ cho 02 cá nhân. 
54

 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn 

huyện; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện; Kế hoạch thực hiện công tác kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; Kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp 

luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2019; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2019;  
55

 Gồm 20 văn bản QPPL ngưng hiệu lực toàn bộ và 01 văn bản hết hiệu lực 1 phần; 
56

 Tổng số việc chứng thực 7.454 việc, chủ yếu là chứng thực bản sao từ bản chính; đăng ký khai sinh 

537 trường hợp; đăng ký kết hôn 142 cặp, khai tử 155 trường hợp. 
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UBND huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các 

Sở ngành chuyên môn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, cố 

gắng của toàn thể nhân dân; các mục tiêu về phát triển kinh tế, chính sách xã hội 

được quan tâm triển khai ngay từ đầu năm, kết quả thực hiện trên các lĩnh vực 9 

tháng đầu năm cơ bản đạt và vượt tiến độ so với kế hoạch; công tác kiểm tra, 

chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện cải cách hành chính được tăng 

cường; thu ngân sách nhà nước đạt và vượt tiến độ dự toán, các công trình dự án 

khởi công mới đảm bảo tiến độ, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, chăm sóc 

sức khỏe nhân dân được tăng cường. Công tác giải quyết về tranh chấp đất đai, 

đơn thư, khiếu nại của nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện. An ninh chính 

trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; biên giới quốc gia được giữ 

vững.   

b) Hạn chế 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

đôi khi thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, đôn đốc cơ sở chưa sát sao. 

- Một số chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp chưa đạt so với kế hoạch. 

- Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới đã có nhiều cố gắng 

song vẫn chậm tiến độ, chất lượng các tiêu chí đạt được chưa cao so với kế 

hoạch; vẫn còn nguy cơ trượt tiêu chí đã đạt. Một số xã tiến độ triển khai thực 

hiện các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất còn chậm, chưa xây dựng được 

nhiều mô hình phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả để nhân rộng. 

- Việc quản lý cấp phép xây dựng nhà ở dân cư còn hạn chế; công tác 

chỉnh trang đô thị đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát 

triển, còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.  

- Chất lượng giáo dục đã có những chuyển biến tích cực nhưng chất lượng 

giáo dục mũi nhọn của một số nhà trường còn hạn chế.  

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện sáp nhập thôn, khu phố 

một số xã còn hạn chế, dẫn đến người dân thiếu thông tin. 

- Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn một số dấu hiệu phức tạp, nhất là 

về an ninh xã hội. 

c) Nguyên nhân hạn chế 

- Một số thành viên Ban Chỉ đạo được giao phụ trách địa bàn chưa 

thường xuyên đi cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn 

vướng mắc được kịp thời; bên cạnh đó, một số Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây 

dựng nông thôn mới ở xã còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, sự hỗ trợ 

của nhà nước nên thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện . 

Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, tập quán sinh sống còn lạc 

hậu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tiềm lực kinh tế còn khó khăn, việc huy động các 

nguồn lực để thực hiện, duy trì, nâng cao các tiêu chí còn hạn chế. 
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- Việc xử lý vi phạm của chính quyền địa phương chưa quyết liệt, lực 

lượng quản lý trật tự đô thị hoạt động hiệu quả chưa cao, còn nể nang, ngại va 

chạm trong khi ý thức của người dân chưa tự giác chấp hành. Việc thực hiện 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Đình Lập và lập quy 

hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình còn chậm do 

đầu năm 2019 chưa có danh mục đầu tư dẫn đến triển khai các bước tiếp theo 

còn chậm. Việc đầu tư xây dựng chợ trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình 

chưa thực hiện được, nên không có chỗ cho bà con nhân dân họp chợ, dẫn đến 

lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. 

- Một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế về trình độ chuyên 

môn; tính chủ động, tinh thần trách nhiệm với công việc chưa cao. 

- Công tác sáp nhập thôn, khu phố chưa có hướng dẫn cụ thể về việc thực 

hiện chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn, khu phố dôi dư sau sáp nhập; chậm ban hành hướng dẫn việc điều chỉnh 

thay đổi thông tin, giấy tờ đối với các hộ gia đình, cá nhân sau sáp nhập.  

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019      

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện các kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2019; thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên; các Nghị quyết 

của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ, mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.  

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

cho vụ sản xuất đông xuân 2019- 2020; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện; đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các mô hình 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 2019.  

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của thành viên 

ban chỉ đạo, rà soát điều chỉnh kế hoạch, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới 

phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; khai thác và sử dụng hiệu quả, xã 

hội hóa các nguồn lực, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng trọng tâm là đường giao 

thông nông thôn; 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; tổ chức thẩm định xét công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới đối với xã đăng ký về đích năm 2019 theo đúng quy định. 

4. Tăng cường công tác quản lý nguồn thu, rà soát các nguồn thu như: 

Thu thuế từ kinh doanh nhựa thông, khai thác gỗ rừng trồng, thu nợ tiền sử dụng 

đất, dịch vụ nấu cỗ, xây dựng cơ bản tư nhân,…; điều hành chi ngân sách theo 

dự toán được giao, tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu tài 

chính, sử dụng phương tiện, tài sản công; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước. 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 nguồn vốn.Tăng cường kiểm tra, giám 

sát chất lượng thi công công trình; Thực hiện cac thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với 

các công trình khởi công mới năm 2020. Tập trung thực hiện hợp phần giải 

phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Bản Lải; phối hợp thực hiện dự án Đường 

đến trung tâm các xã Xuân Dương – Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình 

(huyện Đình Lập). Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng nhà văn hoá thôn, 

khu phố và sân tập thể dục, thể thao xã. 

6. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản 

lý các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tiếp tục 

thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phối hợp giải 

quyết tranh chấp đất đai theo Kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 29/01/2019 của 

Ban Chỉ đạo 1546 về thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia 

đình, cá nhân với các Công ty Nông, Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; lập 

phương án sử dụng đất đối với những diện tích đất của các Công ty nông lâm 

nghiệp trả lại, đề xuất diện tích đất của công ty đang quản lý đề nghị trả lại địa 

phương phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Phê duyệt dự án đo đạc chỉnh lý bản 

đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CN.QSD đất và xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai đối với thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông trường Thái Bình. Thực 

hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn 

huyện. 

 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. (công nhận lại trường Tiểu học 

xã Châu Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1).  

 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 công tác xây dựng xã đạt 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. 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, các chính sách dân tộc. Hoàn thành việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2019 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. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, tự khắc phục, tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; tiếp tục thanh tra theo kế 
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hoạch. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện Kế 

hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị 

định số 150/2013/NĐ-CP.  

9. Tăng cường công tác quản lý biên giới, đảm bảo giữ vững an ninh, trật 

tự an toàn khu vực biên giới; thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương; tổ 

chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện an toàn, hiệu quả. Tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nắm bắt tình hình, chủ động các 

phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện; tiếp 

tục thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình 

mới; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm 

và tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ. Tăng 

cường công tác hữu nghị, hợp tác với Chỉnh phủ và nhân dân huyện Ninh Minh, 

Quảng Tây (Trung Quốc), thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác đối ngoại 

năm 2019. 

10. Tăng cường đi cơ sở kiểm tra tiến độ, đôn đốc hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ; 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 cán bộ, công chức, viên chức 

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

nhập các thôn, khu phố theo kế hoạch. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cơ 

quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức cuối năm. 

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà 

nước, chuẩn bị chu đáo nội dung trình kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2019. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Đình lập về Tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và ĐT; Cục Thống kê; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; (eOffice) 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Công an, Ban CHQS, Hạt Kiểm lâm,  

Chi cục Thống kê; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu  VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

Nông Minh Cát 
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