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Kính gửi: Văn phòng Huyện ủy Đình Lập 

 

Thực hiện Công văn số 129-CV/HU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc xác định lại nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện, UBND huyện đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 

2021 như sau:  

I. Về Phát triển kinh tế 

1. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, 

dự án triển khai trên địa bàn huyện: 

-  Các dự án trọng điểm của tỉnh: Giải quyết xong các trường hợp còn 

vướng mắc (trường hợp sử dụng đất không liên tục) trong quý I năm 2021 và 

thực hiện BT, GPMB xong đối với Hạng mục cải tạo, nâng cấp đường Pò Háng 

- Pò Phát trong quý II năm 2021 thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Lải; Hoàn 

thành công tác BT, GPMB dự án đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, bàn 

giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong quý I năm 2021. 

- Thực hiện đạt kết quả tốt công tác BT, GPMB dự án Khu đô thị phía 

Đông thị trấn Đình Lập; Trung tâm thể thao, văn hóa và khu dân cư huyện Đình 

Lập; Cụm công nghiệp thôn Khe Mạ, xã Đình Lập.  

2. Hoàn thành lập Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

3. Hoàn thành đề xuất nhiệm vụ tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 trên địa bàn huyện Đình Lập 

theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

4. Xây dựng thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã nông thôn mới 

nâng cao; số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được/xã: 16,9 tiêu chí. 

5. Tập trung phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất: mô hình chăn 

nuôi gà dưới tán rừng, vịt cổ xanh, Ba kích; đăng ký xây dựng sản phẩm măng 

tây, gà dưới tán rừng, chè Ngọc Thúy tham gia chương trình, đạt sản phẩm 

OCOP. Phát triển diện tích chè theo tiêu chuẩn VietGap 20 ha. Đăng ký 1-2 

chuỗi giá trị sản xuất. 

Nâng cao chất lượng sản phẩm trồng cây lâm nghiệp, cấp chứng chỉ quản 

lý rừng 4.500 ha; quản lý rừng bền vững 8.000 ha. 
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Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết 

số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng 46 dự án; hỗ trợ phát 

triển thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường (02 sản phẩm), hỗ trợ sản xuất 

hàng hóa tập trung (02 cơ sở). 

6. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện vượt dự toán UBND tỉnh 

giao. 

II. Về văn hóa - xã hội 

1. Tỷ lệ thôn, khu phố có nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới 73%. 

2. Công nhận mới trường học chuẩn quốc gia đối với Trường mầm non xã 

Cường Lợi. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà đối với các trường ở khu vực 

biên giới và khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (tỷ lệ học sinh 

giỏi 8% (tăng 0,7% so với năm học trước); tỷ lệ học sinh yếu 1,8%; (giảm 0,9 % 

so với năm học trước) 

III. Cải cách hành chính 

1. Thực hiện tốt công tác bầu cử Đaị biểu Quốc hội và Đaị biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.  

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả về Chính quyền điện tử theo Đề án của 

tỉnh, giai đoạn 2019 – 2025, phấn đấu duy trì chỉ số cải cách hành chính đứng 

thứ 5 trong 11 huyện, thành phố. 

3. Xây dựng kế hoạch khắc phục các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, 

ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI). Phấn đấu xếp hạng tăng thêm 01 bậc 

so với năm 2020. 

IV. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

1. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2021 được giao; thực hiện 

tốt công tác quản lý đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh khu vực biên giới. 

2. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác điều tra, khám phá, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 80% trở lên, 

án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. 

UBND huyện kính gửi Văn phòng Huyện ủy tổng hợp./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện, Ban CH quân sự huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn,  đơn vị sự nghiệp; 

- VP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT.    

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Văn Thắng  
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