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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN 

1. 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 và dự toán ngân sách năm 2020, nhiệm vụ 

trọng tâm của huyện và nhiệm vụ đột phá của các đơn vị năm 2020.  

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân; cung ứng 

đầy đủ, kịp thời và bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp. 

Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, đảm bảo nước tưới phục vụ sản 

xuất. Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, 

vật nuôi. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ trồng rừng, tăng cường công tác bảo 

vệ, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu 

Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới năm 2020; chỉ đạo các xã đạt chuẩn Nông 

thôn mới rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tập 

trung kiểm tra, đôn đốc xã Kiên Mộc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2020. 

3. Kiểm tra, rà soát trình tự thủ tục và hồ sơ phê duyệt, chứng từ thanh quyết 

toán đối với các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia đã được phê duyệt giai đoạn 2016-2020. Khẩn trương phê duyệt các 

mô hình sản xuất năm 2020. 

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

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

lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm.  

5. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai thi công các chương trình, dự 

án trên địa bàn đảm bảo tiến độ, chất lượng.  

6. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách; rà soát, xác 

định các nguồn thu; tổ chức lực lượng, biện pháp thu hiệu quả; đẩy mạnh tăng thu 

đối với các khoản còn thất thu ngay từ đầu năm. Kiểm soát chặt chẽ công tác chi 

ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm. 

 7. Tăng cường quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất 

không đúng mục đích; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BCĐ của Ban chỉ 
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đạo 1546 về thức hiện giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, các 

nhân với các Công ty lâng nghiệp trên địa bàn; hoàn thành công tác kiểm kê đất 

đai lập bản đồ hiện trạng đất; Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch 

đô thị, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử đất của các đơn vị trên địa bàn huyện (trụ sở, trường 

học, trạm y tế, nhà văn hóa...); quản lý tốt các hoạt động khai thác tài nguyên, 

khoáng sản bảo vệ môi trường. 

8. Chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện tốt công tác dạy và học theo chương 

trình. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường 

công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đặc biệt là 

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 

trên địa bàn; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác đảm bảo 

an sinh xã hội.  

9. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút 

Corona (Covid- 19) gây ra đạt hiệu quả; Tăng cường công tác thông tin tuyên 

truyền về tình hình bệnh dịch và các biện pháp phòng chống; thường xuyên cập 

nhật thông tin về tình hình bệnh dịch và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát, bố trí thêm lực lượng chức năng, quản lý nghiêm ngặt 

việc xuất nhập cảnh, đi lại qua cửa khẩu phụ Bản Chắt và các đường mòn, lối mở 

trên tuyến biên giới trên địa bàn. 

10. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an 

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo tiếp tục thực hiện bố trí công an 

chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Triển khai công tác 

giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch đề ra. 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. 

11. 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 cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra trách nhiệm của 

người đứng đầu trong thực thi công vụ.  
 

 II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG  3 NĂM 2020 

 1. Lĩnh vực kinh tế 

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

 - Trồng trọt: Trong tháng tiếp tục tham mưu tập trung chỉ đạo, đôn đốc 

nhân dân làm đất, trồng, chăm sóc các cây trồng vụ đông xuân theo kế hoạch.  

+ Vụ Đông: tổng diện tích gieo cấy vụ đông 174,56 ha đạt 107,4% so với 

cùng kỳ, trong đó cây rau diện tích 149,39 ha đạt 105,2% so cùng kỳ, cây khoai 

tây 17,62 ha đạt 95,88%, cây ớt 5,26 ha, cây khác 2,27 ha. Năng suất cây rau ước 

đạt 75 tạ/ha, sản lượng ước đạt 1.120 tấn, cây khoai tây năng suất ước đạt 65 

tạ/ha, sản lượng ước đạt 114 tấn. 
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+ Vụ xuân: nhân dân đang khẩn trương làm đất trồng ngô, gieo mạ vụ 

xuân; tiến độ ước đạt: làm đất 800 ha, trong đó, trồng ngô 400 ha; trồng đậu đỗ 

các loại: 10 ha; rau xanh các loại 70ha, lạc 20ha, cây ớt 5,26ha, cây dưa các loại 

5ha. 

Bảo vệ thực vật: Thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, 

chỉ đạo phòng trừ dịch hại cây trồng bằng biện pháp thông báo định kỳ 07 

ngày/lần, đạt 100% kế hoạch, không để lọt đối tượng dịch hại cây trồng và hướng 

dẫn phòng trừ khi sâu bệnh khi tới ngưỡng phòng trừ. Trong tháng 3/2019, tình hình 

sâu bệnh gây hại trên các cây trồng chủ yếu là: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu tơ; bệnh 

sương mai gây hại trên rau họ thập tự; Sâu xám, rệp, bệnh sương mai, bệnh mốc 

sương gây hại trên cây khoai tây; Sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô; Sâu róm 

thông gây hại trên cây thông. Tuy nhiên, không gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, 

phát triển và năng suất của cây trồng. 

Công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao Khoa học kỹ thuật 

Chỉ đạo Khuyến nông viên các xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho bà con nông dân phòng chống dịch bệnh 

trên cây trồng vật nuôi, Cung ứng các loại giống lúa, ngô, phân bón, thuốc BVTV 

đảm bảo phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân. Khuyến cáo bà con nông dân tích 

cực thăm rừng, thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện sâu bệnh hại cây 

trồng. 

Trong tháng Khuyến nông viên xã Lâm Ca, Bính Xá, Thái Bình, Châu Sơn 

tổ chức tuyên truyền được 6 cuộc với 143 người tham gia về kỹ thuật trồng ngô 

và phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô, kỹ thuật gieo mạ. 

Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn cơ bản ổn định, không có dịch 

bệnh xảy ra; Công tác tiêm phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, 

kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tiếp tục được 

quan tâm
1
. 

Thủy lợi: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

và Xí nghiệp Khai thác các công trình thuỷ lợi chủ động theo dõi diễn biến thời 

tiết, điều tiết lượng nước tưới để vận hành tích nước tại các hồ chứa, quản lý chặt 

chẽ hệ thống công trình thuỷ lợi đảm bảo đủ nước tưới cho vụ sản xuất Đông 

Xuân 2019 - 2020. Vận động nhân dân tổ chức nạo vét hệ thống mương đảm bảo 

đủ điều kiện đưa nước thông suốt từ đầu mối đến mặt ruộng, có phương án chuẩn 

bị phòng chống hạn khi cần thiết, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch, đăng ký xi măng làm thuỷ lợi nhỏ; tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình thuỷ lợi nhỏ, đảm bảo đúng tiến độ, chất 

lượng theo kế hoạch để đưa công trình vào sử dụng phục vụ sản xuất đạt hiệu 

                                           
1
Cụ thể: Tổng đàn trâu, bò 2.985 con (trâu 1.001 con, bò 1.984 con); Ngựa 20 con; Dê 1.745 

con; Chó, mèo 5.385 con; Lợn 984 con; Gia cầm là 113.556 con (Ngan 3.158 con; Vịt 16.542 con; Gà 

93.856 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 được79 con trong đó: 75con lợn, 4 con trâu, bò. 
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quả. Trong tháng 3 năm 2020 ước cung ứng xi măng làm thủy lợi nhỏ được 

khoảng 50/217,2 tấn, bằng 23,02% kế hoạch. 

  Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 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. Tuyên truyền vận động nhân dân luôn chủ động chuẩn bị mọi 

điều kiện cần thiết đảm bảo cho công tác phòng chống lụt bão và thiên tai.  

Lâm nghiệp: Công tác trồng rừng, tập trung vào việc chuẩn bị cây giống, 

thiết kế hiện trường. Toàn huyện đã cấy vào bầu được trên 2,2 triệu bầu cây con 

(chủ yếu là cây Thông và cây Keo). Thực hiện tốt việc chăm sóc diện tích rừng 

trồng hiện có; chủ động phát quang, làm đường băng cản lửa, thực hiện các biện 

pháp phòng, chống cháy rừng; tổ chức tuần rừng; tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát việc khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép và phòng chống 

sâu bệnh hại rừng. Thường xuyên theo dõi, thông báo tình hình sâu bệnh hại cây 

trồng cho nhân dân, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp cấp 

thôn 03 cuộc, với 109 người tham gia. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn 

tổ chức rà soát nhu cầu trồng rừng sản xuất năm 2020 (cả trồng mới và trồng lại 

sau khai thác), dự kiến 50ha; rà soát quỹ đất quy hoạch vùng trồng rừng phòng 

hộ, dự kiến 30ha; rà soát quỹ đất có rừng tự nhiên hiện có, dự kiến năm 2020 

thiết kế thêm 500ha nâng tổng diện tích giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên đạt 

2.958ha 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR:  

Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Thường xuyên duy trì ca kíp trực 

cháy, theo dõi cảnh bảo, phân công gác chòi canh lửa đảm bảo 24/24 giờ hàng 

ngày; đôn đốc UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng thực hiện nghiêm túc 

phương án QLBVR và PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ.  

Trong tháng, trên địa bàn huyện không xảy ra dịch sâu bệnh hại rừng. Tuy 

nhiên, cuối tháng 2 vừa qua, trên địa bàn xã Bính Xá đã xảy ra 01 vụ cháy rừng, 

diện tích cháy khoảng 09ha, diện tích thiệt hại 0,98ha cây trồng chưa thành rừng. 

Hiện cơ quan chuyên môn đã ra quyết định xử phạt về hành vi vi phạm các quy 

định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng  quy định tại 

điểm a, khoản 4, điều 17, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 đối với 

ông Chu Văn Anh, địa chỉ: thôn Nà Lừa, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn, số tiền xử phạt hành chính 10.000.000 đồng; Các biện pháp khắc phục hậu 

quả: Buộc khắc phục hậu quả.  

Phối hợp với UBND xã kiểm tra, tuần rừng 19 lần. Duy trì 07 kiểm lâm 

viên phụ trách địa bàn 12 xã, thị trấn; Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn thường xuyên 

bám sát địa bàn, kiểm tra hương ước, quy ước, tổ đội QLBVR thôn, bản thường 

xuyên. Kết quả, trong tháng tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy ước 

thôn bản được 01 thôn; Kiểm tra hoạt động của tổ QLBVR thôn được 01 tổ. 
 
 



 5 

Trong tháng 3, kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 06 vụ
2
 phá rừng 

sản xuất tại các xã Cường Lợi, Đình Lập và xã Lâm Ca với tổng diện tích thiệt 

hại là 5.320m
2
, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp Kho bạc nhà nước 

huyện là 83,5 triệu đồng. 

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

Trong tháng, đôn đốc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện, trong đó tập trung 

đôn đốc, hướng dẫn các xã xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình triển khai thực 

hiện đối với các tiêu chí phấn đấu về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

khu dân cư kiểu mẫu năm 2020; Đồng thời, tập trung hướng dẫn đối với xã Kiên 

Mộc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu đối với các tiêu chí đã đạt. 

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức thẩm định dự toán xây dựng các khu 

dân cư kiểu mẫu năm 2020, cũng như dự toán xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao năm 2020. 

Tình hình thực hiện các tiêu chí: 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 2019 như 

sau: Bình quân 01 xã đạt 14,6 tiêu chí/xã tăng 2,0 tiêu chí so với năm 2019, trong 

đó: Số xã đạt 19 tiêu chí gồm 5 xã (Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa), Số 

xã  đạt từ 10 - 15 tiêu chí gồm 01 xã (xã Kiên Mộc-15TC, xã Lâm Ca-10TC, xã 

Thái Bình-10TC), Số xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí gồm 02 xã (xã Đồng Thắng-9TC, 

Châu Sơn-7TC) 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. 

Công tác cung ứng giống, vật tư phân bón, bảo vệ thực vật 

Cung ứng Giống cây trồng nông nghiệp: Cửa hàng bán giống cây trồng và 

các đại lý bán giống trên địa bàn huyện đã nhập về khoảng 4,5 tấn giống lúa, ngô 

các loại, đã cung ứng cho bà con nông dân được 1,5 tấn giống lúa, ngô các loại. 

 Hiện nay Cửa hàng bán giống và các đại lý vẫn đang tiếp tục nhập các loại 

giống về đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của nhân dân. 

Cung ứng Giống cây lâm nghiệp: Trên địa bàn huyện đã cấy được trên 2,2 

triệu bầu cây con (chủ yếu là cây thông, keo). Ngoài ra còn một số vườn ươm nhỏ 

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

                                           
2 Cụ thể: 01 Vụ phá rừng tại thôn Khe Bó, xã Cường Lợi, Diện tích rừng thiệt hại là 290m2 rừng sản xuất; đối tượng 

vi phạm là ông Hoàng Văn Trọng, thôn Khe Bó, xã Cường Lợi, đã xử phạt vi phạm hành chính 5.000.000 đồng; 01 Vụ phá 

rừng tại thôn Khe Bó, xã Cường Lợi, Diện tích rừng thiệt hại là 290m2 rừng sản xuất; đối tượng vi phạm là ông Vi Văn Núi, 

thôn Khe Bó, xã Cường Lợi, đã xử phạt vi phạm hành chính 5.000.000 đồng. 01 Vụ phá rừng tại thôn Bản Chuông, xã Đình 

Lập, diện tích rừng thiệt hại là 490m2 rừng sản xuất; đối tượng vi phạm là Bế Văn Thiện, thôn Bản Chuông, xã Đình Lập, đã 

xử phạt vi phạm hành chính là 5.000.000 đồng; 01 Vụ phá rừng tại thôn Nà Pá, xã Đình Lập, diện tích rừng thiệt hại là 950m2 

rừng sản xuất; đối tượng vi phạm là Hoàng Văn Quang, thôn Nà Pá, xã Đình Lập, đã xử phạt vi phạm hành chính là 

11.000.000 đồng. 01 Vụ phá rừng sản xuất xã Lâm Ca với diện tích thiệt hại là 1.950m2, đối tượng vi phạm ông Phạm xuân 

Thắng, trú tại tại thôn Bình An, xã Lâm Ca, đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 37.500.000 đồng; 01 vụ phá rừng sản 

xuất ở xã Lâm Ca với diện tích thiệt hại là 1.350m2; đối tượng vi phạm ông Hoàng Văn Chanh, trú tại tại thôn Nà Khu, xã Lâm 

Ca, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 20.000.000 đồng. Đồng thời yêu cầu các đối tượng phải khắc phục hậu quả do vi 

phạm hành chính gây ra;  
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           Cung ứng vật tư phân bón: Chi nhánh vật tư nông nghiệp và các đại lý bán 

phân bón luôn chủ động cung ứng phân bón các loại phục vụ sản xuất, đảm bảo 

đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của nhân dân. Theo số liệu báo cáo của các cơ sở 

cung ứng, hiện nay trong kho có khoảng 250 tấn phân bón các loại. 

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

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 2.010,2 triệu đồng, ước trong 

tháng 03 giá trị sản xuất các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài 

quốc doanh tính theo giá hiện hành đạt 876,380 triệu đồng. 

Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn huyện trong tháng ổn định, các mặt 

hàng thiết yếu đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân. 

 Công tác quản lý thị trường luôn được chú trọng, thường xuyên chủ động 

phối hợp với các ngành chức năng và Đội quản lý thị trường, tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra giết mổ và kiểm 

dịch gia súc, gia cầm; an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm. 

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ bán lẻ trên địa bàn tính đến nay 

đạt 46.000 triệu đồng, ước trong tháng 03 đạt 44.000 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 03 thực hiện hỗ trợ được 105 tấn xi măng cho các 

xã, thị trấn bê tông hóa đường giao thông nông thôn. 

Công tác thẩm định lựa chọn nhà thầu, báo cáo hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 

cầu các công trình XDCB được thực hiện đúng trình tự, theo quy định hiện hành 

của Nhà nước. Ước thực hiện trong tháng 03 tiếp nhận và thẩm định 15 hồ sơ; 

trong đó, 12 hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 01 hồ sơ mời thầu, thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu 02 hồ sơ. Lũy kế từ đầu năm 29 hồ sơ. 

Công tác thẩm tra báo cáo quyết toán các công trình XDCB luôn được 

quan tâm, thực hiện chặt chẽ; tổng số công trình ước thực hiện thẩm tra quyết 

toán trong tháng 3 là 03 công trình, lũy kế là 10 công trình; Ước tổng giá trị công 

trình đề nghị thẩm tra quyết toán 9.368 triệu đồng, lũy kế 31.446 triệu đồng,  Lũy 

kế giá trị được duyệt là 21.413 đồng, số tiết kiệm được cho ngân sách trong tháng 

3 là 8 triệu đồng, lũy kế 33 triệu đồng. 

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. Trong tháng 3 tiếp tục thực hiện công tác GPMB 

đối với 06 công trình dự án, trong đó có 03 dự án trọng điểm (Công trình Hồ 

chứa nước Bản Lải; Công trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân – 
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Còn Quan – Nà Lừa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; Hệ thống cấp nước sinh 

hoạt liên xã Cường Lợi và thị trấn Nông trường Thái Bình). 

  Các công trình xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ và phương án bồi thường, 

hỗ trợ
3
. Tổ chức quản lý tốt các khu đất được giao theo quy định (22 khu đất). 

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

Công tác đăng ký kinh doanh: Thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh cho các hộ kinh doanh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, 

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

triển. Ước thực hiện trong tháng 03 tiếp nhận và trả kết quả là 12 hồ sơ đăng ký 

kinh doanh (cấp mới là 08 hồ sơ, cấp đổi là 04 hồ sơ, giải thể 0 hồ sơ với tổng số 

vốn đăng ký kinh doanh là 500 triệu đồng), lũy kế 28 hồ sơ, trong đó: Cấp mới 22 

hồ sơ, cấp đổi 10 hồ sơ, giải thể 0 hồ sơ, tổng vốn đăng ký kinh doanh là 1.820 

triệu đồng. 

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

huyện hiện nay là 24 doanh nghiệp; 12 HTX và 984 hộ kinh doanh cá thể.  

 đ) Công tác thu, chi ngân sách  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi tháng 03 

Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện là 1.040 triệu đồng, lũy kế từ 

đầu năm 7.146 triệu đồng, đạt 35,64% dự toán tỉnh giao, đạt 33,76% so với Nghị 

quyết HĐND huyện, tăng 27,65% so với cùng kỳ. 

Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 48.715 triệu đồng, lũy kế từ đầu 

năm là 109.266 triệu đồng, đạt 23,64% dự toán tỉnh giao, đạt 23,58%  Nghị quyết 

HĐND huyện, tăng 17,94% so với cùng kỳ. 

 2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội  

2.1. Giáo dục: 

- Các đơn vị trường đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của cấp trên chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất; phân 

công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác duy trì sĩ số ổn định. 

Các trường Tiểu học, THCS tổ chức kiểm tra định kỳ và thi học kỳ I nghiêm túc, 

đúng theo quy chế và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GDĐT, Phòng 

GDĐT, không có các hiện tượng vi phạm xảy ra. 

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học sinh theo chương trình 

mục tiêu của nhà nước. Tổng số trường: 41 trường, số lớp: 423, số học sinh 

6.979, trong đó: Mầm non 14 trường, 153 lớp( nhà trẻ 53 nhóm, mẫu giáo 100 

lớp), 2.484 trẻ; Tiểu học 15 trường, 203 lớp, 2.849 học sinh; TH&THCS 02 

                                           
3
. Dự án di dân tái định cư hồ chứa nước Bản Lải  phạm vi lòng hồ  Pò Phát ( lần 7) đã thực 

hiện đo đạc, kiểm đếm được 13 hộ gia đình cá nhân; Công trình Xây dựng Hạ tầng - Kỹ thuật Khu dân 

cư khu 6, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập đã tính toán, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư đối với 07 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức; Công trình Trụ sở Công an huyện Đình Lập hiện 

đang niêm yết phương án, bồi thường hỗ trợ đối với 25 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức.  
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trường; THCS 10 trường, 67 lớp, 1.646 (bao gồm cả trường PTDTNT THCS). 

Trường đạt chuẩn quốc gia 11 trường (04 trường Mầm non; 05 trường Tiểu học 

và 02 trường THCS). 

Trường PTDTBT: 09 trường (Tiểu học: 02 trường, TH&THCS: 01 trường, 

THCS: 06 trường). 

2.2.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 2.918 lượt người (trong đó khám tại TTYT là : 1.266 lượt, tại xã là : 1.652); 

Tổng số điều trị nôị trú là 346 người (trong đó điều trị tại TTYT 327 người, tại xã 

là  19 người). Chuyển tuyến 82 người; Tổng số trẻ sinh trong tháng:  20 trẻ ( 11 

nữ,  9  nam) trong đó trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 02 trẻ trẻ chiếm  10%. 

Trong tháng không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện. 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: 42 người; cúm mùa: 175 người;  thủy 

đâụ: 05;  

  Công tác phòng chống dic̣h bêṇh COVID -19: Chỉ đạo các Trạm y tế xã , 

thị trấn tăng cường công tác tuyên t ruyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do vi  rút Corona gây ra đươc̣ 265 lươṭ, tuyên truyền trưc̣ tiếp taị thôn 

bản: 483 lầ; phát tờ rơi về những điều cần biết về Viêm phổi cấp do chủng mới 

của Virus Corona gây ra được 5.777 tờ rơi. Rà soát các đối tượng đi làm, về thăm 

thân từ Trung quốc và từ vùng dịch về là 8 người, đươc̣ theo dõi và cách ly taị gia 

đình đa ̃có 5 người qua 14 ngày không có hiện tại các đối tương vẫn bình thường. 

Còn 3 trường hơp̣ dưới 14 ngày đang được theo dõi hàng ngày chưa có biểu hiện 

sốt, ho; phun thuốc khử trùng đơṭ 2 tại 43/43 điểm trường trên điạ bàn huyêṇ và 

12/12 trạm y tế xã thị trấn, UBND xa ̃thi ̣ trấn. 

2.3.Công tác văn hoá thông tin 

Tiến hành thẩm định và quyết định cấp 02 giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ Rakaoke theo phân cấp. Phối hợp cùng đoàn thanh tra Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh đi kiểm tra và tuyên truyền cho 04 hộ kinh doanh dịch 

vụ văn hóa trên địa bàn thị trấn Đình Lập và tuyên truyền các cơ sở kinh doanh 

tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19.. Chỉ đạo tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thông tin; tuyên truyền các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền 

tình hình và cách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona
4
. Duy trì tiếp, phát sóng các chương trình Đài tiếng nói Việt 

Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; đã sản xuất, phát sóng các tin, bài, phóng sự, 

                                           
4
 Tính đến ngày 22/3/2020 đã tổ chức tuyên truyền được 192 lượt trên hệ thống loa truyền thanh của 

huyện, xã, thị trấn, thôn và 04 lượt xe lưu động, phát được 90 tờ rơ, truyền thông trực tiếp được 258 lượt về phòng 

chống dịch nCoV cho nhân dân trên địa bàn huyện.  
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chuyên mục truyền thanh, truyền hình cấp huyện phát trên sóng LSTV, truyền 

tranh, truyền hình cấp huyện
5
. 

Tổ chức 02 chương trình văn nghệ (Đại hội Đảng bộ xã Bắc Xa, Đại hội 

chi bộ trường phổ thông DTNT). 

2.4.Công tác lao động, thương binh, xã hội - dân tộc:  

- Thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo  

trợ xã hội được kịp thời, đúng chế độ. Công tác chỉ trả trợ cấp được thực hiện đầy 

đủ, kịp thời, đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tháng 02 năm 2020 

cho 159 đối tượng, kinh phí thực hiện 302.134.000 đồng. Tiếp nhận và thẩm định 

06 hồ sơ đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ mai táng 

phí cho thân nhân NCC và các đối tượng khác từ trần, trong đó: 02 hồ sơ người 

HĐKC; 02 hồ sơ theo NĐ số 150; 02 hồ sơ theo QĐ số 62. Tiếp nhận, thẩm định 

hồ sơ và chuyển BHXH huyện in thẻ bảo hiểm y tế cho 02 đối tượng theo NĐ số 

150; 01 đối tượng theo QĐ số 49; đồng thời cắt giảm 04 thẻ BHYT của các đối 

tượng theo QĐ số 62. Tổng số thẻ BHYT các đối tượng còn giá trị sử dụng đến 

thời điểm 29/02/2020 là: 607 đối tượng, trong đó: Người có công 32 đối tượng, 

Chất độc hóa học 08 đối tượng, Thân nhân Liệt sĩ 19 đối tượng, Quyết định 62 là  

209 đối tượng, Cựu chiến binh 155 đối tượng, Quyết định 49 là 9 đối tượng, Hoạt 

động kháng chiến: 152 đối tượng; Thân nhân NCC: 22 đối tượng; Thanh niên 

xung phong: 01 đối tượng. 

 Công tác Bảo trợ xã hội : Thực hiện các chế độ, chính sách đối với đối 

tượng BTXH đầy đủ, kịp thời. Trong tháng 02/2020 đã chuyển kinh phí cho Bưu 

điện huyện để thực hiện chi trả trợ cấp cho 555 đối tượng, kinh phí là 

206.280.000 đồng; đã tiếp nhận và đề nghị giải quyết 06 hồ sơ cho đối tượng 

hưởng trợ cấp hàng tháng; 04 hồ sơ thôi hưởng trợ cấp, đồng thời hỗ trợ mai táng 

phí 03 đối tượng. Tiếp nhận và phân bổ gạo của Thủ tướng Chính phủ cho các hộ 

thiếu đói giáp hạt đầu năm 2020, tổng số 153 hộ, 575 nhân khẩu, số lượng cứu 

trợ 8.625 kg gạo. 

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

  Đối với 02 đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của thị trấn Đình Lập 

và thị trấn Nông Trường Thái Bình huyện Đình Lập. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

đã tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch, hiện đang triển khai thực hiện 

các bước tiếp theo theo quy định, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.  

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

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

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

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

triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

                                           
5
 Sản xuất được 13 chương trình truyền thanh với 26 lượt phát sóng; sản xuất 19 chuyên mục, chuyên đề 

truyền thanh, tập trung vào các nội dung: Cải cách TTHC; học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, xây 

dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, sức khỏe và cuộc sống,.. Xây dựng 01 chuyên mục truyền hình cấp 

huyện phát trên sóng truyền hình Lạng Sơn; Tiếp, phát sóng 195 giờ chương trình Đài tiếng nói VN, 540 giờ tiếp, 

phát sóng các chương trình Đài truyền hình VN. 
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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, ước trong tháng 3 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. Cấp giấy CN.QSD đất cho 26 hộ gia đình gồm: 24 hồ sơ, 61 thửa, 

diện tích 1.111.923,3m
2
, cấp 30 giấy chứng nhận. 

 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 3 năm 2020, tổng số lượt công 

dân được tiếp là 07 lượt riêng lẻ với 07 vụ việc công dân đến kiến nghị, phản ánh 

(không có lượt đông người; không phát sinh khiếu nại, tố cáo). Tổng số đơn quản 

lý trong kỳ báo cáo là 53 đơn kiến nghị, phản ánh, trong đó, đơn tồn từ kỳ trước 

chuyển sang là 36 đơn kiến nghị, phản ánh; đơn tiếp nhận trong tháng là 17 đơn 

kiến nghị, phản ánh (không phát sinh khiếu nại, tố cáo). 

Duy trì và thực hiện thường xuyên lịch tiếp công dân và xử lý, 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. Thực hiện công tác hộ 

tịch, chứng thực theo quy định 
6
.  

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

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

quan, đơn vị đảm bảo việc giải quyết cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện, nhanh 

chóng.  

Luôn chú trọng và quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng đối với cán 

bộ, công chức, viên chức, cụ thể: tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản 

đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đất đai năm 

2020; Văn bản về việc bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính; thông 

báo bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo hình thức bồi dưỡng từ xa; ban hành công 

văn khảo sát nhu cầu đăng ký bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với giáo viên. 

 Tham mưu cho ban hành: Hướng dẫn Khen thưởng các Doanh nghiệp, 

Hợp tác xã có thành tíchiêu biểu trong đóng góp tiền, hiện vật đầu tư xây dựng cơ 

hạ tầng và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trên địa bàn huyện Đình 

Lập năm 2019; Phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội 

                                           
 

6
 Đăng ký khai sinh 76 trường hợp; đăng ký khai tử 15 trường hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch, 

bổ sung hộ tịch 02 bản; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 14 trường hợp; Đăng ký kết hôn 29 cặp; 

Thay đổi cải chính hộ tịch 02 trường hợp; Nhân nuôi con 01 trường hợp; Điều chỉnh hộ tịch 0 trường hợp; 

Xác định lại dân tộc 0 trường hợp. Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký được 2.052 việc, 

tổng số tiền thu được là 13.146.000 đồng. 
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Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ 

lớn trong năm 2020; Phát động Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 và 

hướng dân khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ; ban hành 

quyết định khen thưởng cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh 

doanh và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước và các tập thể có nhiều đóng 

góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2019 và ban hành 

quyết định khen thưởng cho 06 tập thể và 08 cá nhân trong phong trào thi đua 

“Đình Lập cùng cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” năm 2019. 

 Luôn phối hợp với 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 luôn 

ổn định không có đối tượng lợi dụng về công tác tôn giáo để tuyên truyền đạo trái 

phép, thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác tôn giáo theo đúng thời gian 

quy 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
7
. 

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, chủ quyền biên 

giới được đảm bảo, chưa phát hiện vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia. Trật tự 

an toàn xã hội được đảm bảo.  

Đối ngoại: Tham mưu tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác hữu nghị với 

Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh. Ngày 29/02/2020 Ủy ban nhân dân huyện 

chủ trì, có sự tham gia của lãnh đạo Công an huyện và Đồn Biên phòng Chi Lăng 

trao tặng 6.000 khẩu trang cho Chính phủ huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung 

Quốc để phục vụ công tác kiểm soát, khống chế dịch bệnh viêm phổi cấp do 

Covid- 19 gây ra. 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; thực hiện nghiêm túc 03 văn kiện về pháp lý 

trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc 

 III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 4 NĂM 2020     

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

vận động nhân chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa, phấn đấu đạt và vượt 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân gieo trồng 

đúng thời vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển 

                                           
7
 Tai nạn giao thông, va chạm giao thông không xảy ra. Tổ chức 119 ca tuần tra, kiểm soát với 

515 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 197 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính 

204 trường hợp với tổng số tiền 182.865.000 đồng. 
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dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng năng suất, sản lượng; Tăng cường 

kiểm tra tình hình sâu bệnh hại và tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ 

sâu bệnh, dịch bệnh gây hại cho các loại cây trồng và vật nuôi trên địa bàn. 

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

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

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

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

xuất. 

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

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

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

mại.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện tốt công tác dạy và học theo chương 

trình. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường 

công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đặc biệt là 

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 

trên địa bàn; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác đảm bảo 

an sinh xã hội. Thực hiện chi trả trợ cấp chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối 

tượng. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trật tự an toàn xã hội.Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn 

giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm. 

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

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

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

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

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

11. 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 (iOffice); 

- Văn phòng Huyện ủy;  

- Chi cục Thống kê; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Nông Minh Cát 
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