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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4  

nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 
 

  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4 năm 2022, UBND huyện báo 

cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 

năm 2022 như sau:   

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch 

bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội, tập trung triển khai thực hiện các chương 

trình, kế hoạch của Tỉnh, huyện, trong đó chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng vụ 

Đông - Xuân năm 2021 - 2022; quan tâm công tác phòng chống thiên tai; tổ 

chức trồng rừng theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng 

chống cháy rừng. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chương trình tái cơ cấu nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện từng địa bàn xã, 

thị trấn. Rà soát, đánh giá các mô hình sản xuất, lựa chọn đầu tư nhân rộng 

những mô hình có hiệu quả. Tích cực triển khai các Nghị quyết của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp 

nông thôn. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 

Nông thôn mới năm 2022 và thực hiện tốt Phong trào cán bộ, công chức dành ngày 

thứ 7 đi cơ sở hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. 

 2. Đẩy mạnh các biện pháp tổ chức thu ngân sách, rà soát các nguồn thu 

phát sinh trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực dự án và thực hiện bán đấu giá 

quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho chi đầu tư phát triển; quản lý điều hành 

chi ngân sách theo dự toán được giao; thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi, 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

 3. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, giải 

ngân kịp thời các công trình hoàn thành và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục 

đầu tư đối với các dự án khởi công mới theo quy định. Tăng cường  kiểm tra, 

giám sát chất lượng thi công công trình. 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. Tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện 

GPMB để triển khai các công trình, dự án kịp thời, hiệu quả.  

 4. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chấp hành nghiêm các chủ 

trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
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nước. Tiếp tục chỉ đạo các Chi, Đảng ủy cơ sở, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh các phong trào thi 

đua yêu nước; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng 

Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), Ngày Quốc tế lao động 

(1/5) và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 

quan tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông 

thôn mới, Chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững. Thực hiện nghiêm 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị, cán 

bộ, công chức, viên chức. 

5. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chủ động ứng 

phó, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến của dịch bệnh. Tiếp tục tập trung 

triển khai việc tiêm vắc-xin theo kế hoạch; chủ động có phương án và thời điểm 

tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi theo loại vắc xin cho các nhóm đối 

tượng theo quy định của Bộ Y tế và kế hoạch của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tính tự 

giác của người dân trong phòng, chống dịch. 

6. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức dạy và học thực hiện tốt các 

nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021 - 2022. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, 

nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân 

dân. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh - xã hội, chương trình giảm 

nghèo bền vững. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, lễ hội trên 

địa bàn huyện đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn trong điều kiện 

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

 7. Duy trì lịch tiếp công dân theo quy định; nâng cao chất lượng, giải quyết 

kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt công 

tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; Các lực 

lượng chức năng tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát đấu tranh, phòng chống 

ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp đảm bảo an 

toàn giao thông; tăng cường công tác quản lý các hoạt động khu vực biên giới, kịp 

thời nắm bắt tình hình ngoại biên, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. 

 8. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai công việc, tăng cường 

kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành hành chính; phát huy vai trò nêu 

gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc công 

tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.  

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2022 

 1. Lĩnh vực kinh tế 

 1.1. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 
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 Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhân dân trồng, chăm sóc cây 

trồng vụ đông xuân theo kế hoạch. Hiện nay nhân dân trên địa bàn huyện đang 

khẩn trương trồng và chăm sóc các cây trồng vụ xuân. Tiến độ ước đạt: cấy lúa 

280 ha, chăm sóc ngô 150 ha, trồng chăm sóc rau 50 ha; lũy kế hết tháng 4: cấy 

lúa 340 ha, trồng ngô 500 ha, trồng chăm sóc rau xanh 200 ha, đậu đỗ 10 ha, 

khoai lang 15 ha, lạc 15 ha. Triển khai các văn bản chỉ đạo sản xuất nông lâm 

nghiệp trong vụ xuân năm 20221. 

 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, không để lọt đối tượng dịch hại cây trồng. 

Ban hành thông báo, dự báo cho cấp trên định kỳ 07 ngày/lần, đạt 100% kế 

hoạch. Trong tháng theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

phát hiện tình hình sâu bệnh gây hại cây trồng2 như: Rầy nâu, ruồi đen, sâu cuốn 

lá nhỏ, OBV gây hại trên cây lúa xuân, Sâu xám, dế mèn, sâu keo gây hại trên 

cây ngô, Sâu róm thông gây hại trên cây thông... 

Chăn nuôi: Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định 

không có dịch bệnh lớn xẩy ra. Tổng đàn trâu ước khoảng 850 con, bò 2.369 

con, Ngựa 34 con, Dê 1.692 con, chó, mèo 5.397 con, Lợn khoảng 2.183 con, 

tổng đàn gia cầm 142.640con. Tiêm vắc xin Tiên mao trùng trâu bò; Tiêm vắc 

xin Tụ huyết trùng, vắc xin Niucátsơn gia cầm được 868 con, trong đó: Tiêm 

vắc xin tiên mao trùng được 26 con; Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng gia cầm được 

421 con, lũy kế 1.295 con; Tiêm vắc xin Niucátsơn gia cầm được 421 con, lũy 

kế 1.295 con. Kiểm soát giết mổ - kiểm tra vệ sinh thú y được 174 con, trong đó: 

168 con lợn, lũy kế 664 con lợn; 6 con trâu bò, lũy kế 39 con trâu bò. 

Công tác Khuyến nông: Tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng các biện 

pháp kỹ thuật mới cho cây trồng vụ xuân, hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng 

cây vụ xuân, các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô được 02 cuộc 

với 78 lượt người tham gia. Triển khai thực hiện 02 mô hình điểm trên địa bàn 

huyện gồm: Mô hình nhân rộng trồng cây Sâm nam, tại thôn Bản Mục và Bản 

Piềng, xã Thái Bình, 02 hộ tham gia, đã cấp 10.000 cây giống và 2.000 kg phân 

bón vi sinh; Mô hình trồng Cà gai leo, tại thôn Kim Quán, xã Đình Lập 01 hộ 

gia đình tham gia, đã thực hiện cấp 15.000 cây giống và 1.500 kg phân bón vi 

sinh. 

                                           
1 Công văn của UBND huyện: số 449 /UBND-NN ngày 01/4/2022 về việc tăng cường phòng chống hạn 

hán, thiếu nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022;  Công văn số 264/UBND-NN 

ngày 28/3/2022 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022. 

2 Trên cây mạ xuân: Rầy nâu mật độ trung bình 10-20 con/m2T5,6; Ruồi đen mật độ trung bình 8con/ 

m2T4,5; Sâu cuốn lá nhỏ mật độ trung bình 1con/m2T1,2; Nhện mật độ trung bình 1con/m2TT. 

 Trên cây lúa xuân: Rầy mật độ trung bình 10-20con/m2T5,6; OBV mật độ trung bình 0,5 con/m2 nhỡ; 

Ruồi đen mật độ trung bình 8/m2TT; Sâu xám mật độ trung bình 0,6 con/m2T4,5; Dế mèn mật độ 

trung bình 0,5 con/m2TT; Sâu keo mật độ trung bình 0,5 con/m2T1,2; Thuốc trừ cỏ phun trên lúa sạ hỏng độ 

trung bình 40-50% cao 70-80% diện tích nhiễm 1,7ha. 

 Trên cây ngô: Sâu xám mật độ trung bình 0,6con/m2 T4,5; Dế mèn mật độ trung bình 0,5 con/ m2TT; Sâu 

keo mùa thu mật độ trung bình 0,5con/m2T1,2;  Trên cây thông: Sâu róm thông mật độ trung bình 0,1nhộng/ thảm 

cỏ bờ bụi. 
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Cung ứng giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng 

nông nghiệp: Các đại lý bán giống, vật tư phân bón trên địa bàn huyện đã cung 

ứng cho bà con nông dân được 8,5 tấn giống lúa, ngô các loại, 250 tấn phân bón 

các loại. Hiện nay các đại lý đang tiếp tục nhập và cung ứng đầy đủ kịp thời , 

đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của nhân dân. 

 Phát triển Lâm nghiệp: Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, tuyên truyền vận động 

nhân dân chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng trồng hiện có, làm tốt công tác 

quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Trồng rừng mới 

được 350 ha rừng trồng tập trung trồng lại sau khai thác do dân tự trồng (lũy kế 

420 ha).  Phân bổ chỉ tiêu trồng cây xanh phân tán tới 11 xã thị trấn, với tổng số 

cây triển khai là 225.900 cây, loài cây gồm: Thông, Keo hom, Hồi, Lim xanh, 

Giổi xanh và Lát hoa. Hiện đã phân bổ chỉ tiêu cho các thôn và người dân đã 

đăng ký xong, đạt 100% số lượng 225.900 cây. 

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 để xảy ra cháy 

rừng. Khai thác gỗ rừng trồng: Trong tháng khai thác 1.000 m3; Lũy kế: 6.832 

m3 (Gỗ Thông, Keo của các hộ gia đình cá nhân). Huyện Đình Lập đã được cấp 

Chứng chỉ rừng VFCS/PEFC với diện tích là 4.500 ha. Trong tháng, phát hiện 

bắt giữ 01 vụ vi phạm quy định về phá rừng trái pháp luật tại lô 3, khoảnh 18, 

tiểu khu 3, theo bản đồ diễn biến tài nguyên rừng năm 2021 xã Bắc Lãng. Diện 

tích rừng thiệt hại 280 m2 rừng tự nhiên phòng hộ. Hiện Hạt kiểm lâm  đang tiến 

hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Xử lý vi phạm hành 

chính trong tháng: 01 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách: 37.500.000  đồng. 

Thủy lợi, phòng chống thiên tai : 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. Chỉ 

đạo UBND các xã, thị trấn 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. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Trong tháng,  

đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2022, đặc biệt đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới 

2022 (xã Châu Sơn), đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Bắc Lãng). Đôn đốc 

hướng dẫn các xã rà soát kết quả thực hiện nông thôn mới và nông thôn mới nâng 

cao năm 2021, trên cơ sở triển khai rà soát lựa chọn các tiêu chí phấn đấu về đích 

năm 2022, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai năm 2022. Hướng dẫn các 

xã đã đạt chuẩn nông thôn mới rà soát, lựa chọn và xây dựng kế hoạch phấn đấu 

thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu và các thôn còn lại của 02 xã biên giới đạt 

chuẩn thôn biên giới năm 2022. 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 2020 như sau: 
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Bình quân 01 xã đạt 16,9 tiêu chí/xã, trong đó: Số xã đạt 19 tiêu chí gồm 7 xã 

(Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa, Bắc Lãng, Kiên Mộc, Thái Bình), số 

xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí gồm 03 xã (Lâm Ca-13TC, Châu Sơn-13TC, Đồng 

Thắng-10TC).  

1.2. Công nghiệp - Tiểu, thủ công nghiệp - Thương mại dịch vụ  

Công nghiệp - Tiểu, thủ công nghiệp: Giá trị điện thương phẩm tiêu thụ 

trong tháng 4 đạt 1,4 triệu Kwh, doanh thu trước thuế đạt 2,380 tỷ đồng. 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.  

Thương mại, dịch vụ: Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn 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 số 3, tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng nhái, hàng giả, 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. 

1.3. Xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giao thông 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, giải phóng 

mặt bằng thực hiện dự án, 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 an toàn giao thông. 

Tình hình triển khai thực hiện các dự án: Tổng kế hoạch vốn giao là 

155.260 triệu đồng3 (bổ sung 11.117 triệu đồng so với tháng trước); Thực hiện 

đầu tư cho 93 công trình dự án, trong đó: Thanh toán vốn 18 công trình, chuyển 

tiếp 34 công trình, chuẩn bị đầu tư: 01 dự án; khởi công mới 40 công trình. Khối 

lượng thực hiện trong tháng ước là 16.3103 triệu đồng, lũy kế ước đạt 46.623 

triệu đồng; giá trị ước giải ngân trong tháng ước là 5.509 triệu đồng, lũy kế giải 

ngân 57.334 triệu đồng, ước đạt 36,9% kế hoạch vốn giao. 

1.4. Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh 

Công tác đăng ký kinh doanh: Tiếp nhận và trả kết quả là 20 hồ sơ đăng 

ký kinh doanh, (trong đó, cấp mới là 08 hồ sơ; cấp đổi là 10 hồ sơ; cấp lại là 02 

hồ sơ; chấm dứt là 0 hồ sơ), lũy kế từ đầu năm là 38 hồ sơ (trong đó, cấp mới là 

17 hồ sơ; cấp đổi là 17 hồ sơ; cấp lại là 02 hồ sơ, chấm dứt là 02 hồ sơ), với 

tổng số vốn đăng ký kinh doanh trong tháng 03 là 2.735 triệu đồng, lũy kế từ 

đầu năm là 5.565 triệu đồng. 

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

bàn là 29 doanh nghiệp; đang hoạt động trên địa bàn huyện hiện nay là 25 doanh 

nghiệp (04 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh). Tính đến hết tháng 03/2022, 

                                           
3 Gồm Vốn đầu tư phát triển 143.312 triệu đồng; Vốn Sự nghiệp huyện 11.948 triệu đồng; 
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trên địa bàn huyện có 18 hợp tác xã (15 hợp tác xã đang hoạt động, 03 hợp tác 

xã tạm ngưng). Có 940 hộ kinh doanh hoạt động. 

1.5. Công tác thu, chi ngân sách  

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện được 2.575 triệu đồng, lũy kế từ 

đầu năm là 30.447 triệu đồng, đạt 126,9% dự toán tỉnh giao (tỉnh giao: 24.000 

triệu đồng), đạt 22,4% so với Nghị quyết HĐND huyện (huyện giao: 136.000 
triệu đồng), tăng 195,4% so với cùng kỳ (năm 2021: 10.307 triệu đồng). 

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện 33.621 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm 

là 118.505 triệu đồng, đạt 32% so với dự toán tỉnh giao, đạt 25% so với Nghị 

quyết HĐND huyện, tăng 15% so với cùng kỳ (năm 2021 thực hiện: 103.436 

triệu đồng).  

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội  

2.1. Giáo dục 

Thực hiện tốt chuyên môn; duy trì sĩ số, nền nếp dạy học, công tác chuyển 

đổi số trong giáo dục và các hoạt động giáo dục khác; Tăng cường công tác 

kiểm tra đối với các trường về việc thực hiện nhiệm vụ năm học, kiểm tra 

chuyên đề, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tổ chức Hội thảo chuyên đề 

“Tăng cường Tiếng việt cho trẻ mẫu giáo”, Hội thi làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo 

(lần 2). Tham gia chuyên đề sinh hoạt phương pháp dạy học lớp 1, hoàn thiện hồ 

sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 3. Kiểm tra nhiệm vụ học kì II: 02 đơn vị, kiểm 

tra tư vấn 02 đơn vị. Chỉ đạo các trường Tiểu học đánh giá học sinh giữa học kì 

II, cập nhật hệ thống edu, Smas và kết quả chuyển sang cơ sở dữ liệu ngành. 

Tham gia Hội đồng lựa chọn SGK lớp 7 từ năm học 2022-2023, thi HSG cấp 

tỉnh các môn văn hóa lớp 9, tổng số học sinh tham gia: 30, thi “Đấu trường Toán 

học Vioedu” dành cho học sinh các trường Tiểu học và THCS. 

 2.2. Y tế 

Triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh, Sở Y tế về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 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  3.462  lượt người (trong đó khám tại TTYT 

là:  2.212  lượt, tại trạm y tế  là: 1.250  lượt); Tổng số điều trị nội trú là:  702  

người (trong đó điều trị tại TTYT:  497 người, tại Trạm y tế  là 52 người). 

Chuyển tuyến 35 người; Tổng số trẻ sinh trong  tháng là 32 trẻ ( 13 nữ, 17 nam) 

trong đó trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là: 10 trẻ chiếm tỷ lệ  31 %. Trong  tháng 

không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện.  

Trong  tháng có một số trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm như: tiêu 

chảy: 30; cúm mùa: 106;  

* Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19  

Việc tiêm phòng vắc xin Covid-19: Từ ngày 28/04/2021 đến ngày 

01/04/2022 đã triển khai chiến dịch vắc xin phòng Covid-19: Đối tượng được 

tiêm đủ từ 18 tuổi trở lên, theo số liệu thống kê ban đầu để cấp số liều vắc xin là: 
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19.768; Sau khi tổ chức thực hiện tiêm và kiểm tra rà soát lại dân số từ 18 tuổi 

trở lên ngày 28/9/2021 hiện có: 19.028 người. Đánh giá tỷ lệ tiêm theo kế hoạch 

chỉ tiêu trên địa bàn huyện trên 100% đánh giá theo số người được tiêm trên địa 

bàn huyện và số người nơi khác đến đạt 97,96% 

Tình hình ca bệnh F0: Tính từ 14/11/2021 đến 07/4/2022: Huyện Đình 

Lập ghi nhận 6.851 ca mắc. Cụ thể: Bắc Xa: 262; Lâm Ca: 684; TT Đình Lập: 

1.518; xã Đình Lập: 902; Bính Xá: 888; Cường Lợi: 228; Kiên Mộc: 524; Đồng 

Thắng: 95; Thái Bình: 469; Châu Sơn: 335; TT Nông Trường: 396; Xã Bắc 

Lãng: 224;  01 F0 là lái xe đường dài; 01 qua chốt test nhanh dương tỉnh ở tỉnh 

Điện Biên. 

Tình hình điều trị và cách ly: Tổng số F0 hiện đang điều trị: 951 trường 

hợp (76 người đang điều trị tại TTYT huyện Đình Lập; 0 người đang điều trị tại 

BCHQS huyện, 872 người  Đang điều trị, cách ly tại các xã; 03 người đang điều 

trị tại BVĐK tỉnh. Trong ngày: 0 bệnh nhân diễn biến chuyển tuyến huyện điều 

trị); 02 người tử vong (tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh); 

Tổng số F1 là 11.347 F1 (2.892 người chuyển F0) 642 người đang cách ly 

tại nhà, 10.705 hoàn thành cách ly). 

2.3. Công tác văn hoá thông tin 

Trình chiếu trên màn hình Led clip tuyên truyền phòng chống dịch bệnh 

covid-19 được 10 lượt lưu động, treo 10 băng rôn. Chiếu bóng lưu động được 15 

buổi tại 10 xã. Sản xuất được 13 chương trình truyền thanh với 26 lượt phát 

sóng. Tổng số 131 tin, bài. Xây dựng 01 chuyên mục truyền hình cấp huyện phát 

trên sóng LSTV; Trang thông tin điện tử 31 tin. Sản xuất 10 chuyên mục, 

chuyên đề truyền thanh như: Cải cách thủ tục hành chính; Pháp luật với cuộc 

sống; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM; Xây dựng Nông thôn mới, 

An toàn giao thông, Thi đua yêu nước, Bạn của nhà nông; Sức khỏe và cuộc 

sống; Đảm bảo việc tiếp và phát sóng 195 giờ chương trình của Đài Tiếng nói 

Việt Nam; phát 394,2 phút chương trình truyền thanh địa phương phục vụ nhu 

cầu nghe, nhìn của nhân dân trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh cấp xã.  

2.4. Công tác Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc  

Chính sách đối với người có công: UBND huyện đã kịp thời thực hiện chi 

trả trợ cấp ưu đãi người có công, thân nhân người có công tháng 3, tháng 4 năm 

2022 cho 143 đối tượng, kinh phí thực hiện 538.930.000 đồng. Tiếp nhận, thẩm 

định 05 hồ sơ đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết các chế 

độ cho thân nhân các đối tượng, trong đó: 01 hồ sơ mai táng phí, trợ cấp 1 lần 

thân nhân liệt sĩ; 02 hồ sơ mai táng phí cho đối tượng Người hoạt động kháng 

chiến; 02 hồ sơ mai táng phí theo QĐ 62. 

Công tác quản lý thẻ BHYT: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ 

BHYT cho  đối tượng trong đó: Thẻ CCB là 01 đối tượng; thẻ theo QĐ 49 là 01 

đối tượng và đã chuyển cơ quan BHXH in thẻ theo quy định, đồng thời thực 

hiện báo cắt giảm 01 trường hợp đang hưởng thẻ người hoạt động kháng chiến 
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do chết. Tổng số thẻ BHYT các đối tượng còn giá trị sử dụng đến thời điểm 

31/03/2022 là: 776 đối tượng, trong đó: Người có công: 27 đối tượng; Chất độc 

hóa học: 05 đối tượng; Thân nhân Liệt sĩ: 18 đối tượng; Thân nhân NCC: 17 đối 

tượng; Hoạt động kháng chiến: 140 đối tượng; Quyết định 62: 192 đối tượng; 

Cựu chiến binh: 269 đối tượng; Quyết định 49: 107 đối tượng; Thanh niên xung 

phong: 01 đối tượng. 

Công tác bảo trợ xã hội: Công tác bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, 

kịp thời. Trong tháng đã thực hiện chuyển tiền cho Bưu điện huyện chi trả trợ 

cấp tháng 3 và tháng 4 năm 2022 là 657 đối tượng, kinh phí 678.960.000 đồng. 

Đề nghị giải quyết 10 hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 03 hồ sơ thôi 

hưởng trợ cấp, trong đó 01 hồ sơ đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho thân nhân đối 

tượng Người cao tuổi. 

Công tác giảm nghèo: UBND huyện đã ban hành kế hoạch Triển khai 

thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện lĩnh vực giảm nghèo 

năm 2022. Thẩm định, chuyển BHXH huyện tăng, giảm thẻ BHYT các đối 

tượng đầy đủ, kịp thời. Trong tháng tăng tổng số: 20 thẻ (trong đó: 08 thẻ người 

sinh sống ở vùng ĐBKK, 03 thẻ hộ nghèo, 02 thẻ hộ cận nghèo, 07 thẻ người 

dân tộc thiểu số); giảm tổng số: 36 thẻ (trong đó: 06 thẻ người sinh sống ở vùng 

ĐBKK, 15 thẻ hộ nghèo, 05 thẻ hộ cận nghèo, 10 thẻ người dân tộc thiểu số). 

Tổng số thẻ còn giá trị sử dụng: 11.738  thẻ, trong đó: 2.013 thẻ người sinh sống 

ở vùng đặc biệt khó khăn, 2.394 thẻ hộ nghèo, 2.316 thẻ hộ cận nghèo, 5.015 thẻ 

người DTTS. Đối tượng bảo trợ xã hội tổng số 397 thẻ, trong đó: Bảo trợ xã hội  

là 241 thẻ, Người cao tuổi là 156 thẻ. 

3. Công tác quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên đất 

Công tác quy hoạch: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 

trung tâm thị trấn Đình Lập tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện phê duyệt, hiện 

đang thực hiện công bố, công khai theo quy định; Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 

1/500. Hiện nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền 

thẩm định làm cơ sở phê duyệt dự án; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch 

sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Hiện đang 

được UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm định chủ trương thực 

hiện dự án; Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đình Lập, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 đã được HĐND tỉnh Lạng Sơn thông qua 

Nghị quyết bổ sung Cụm công nghiệp Đình Lập vào Quy hoạch phát triển các 

cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 

2011-2020, xét đến năm 2025; Đồ án quy hoạch  chi tiết xây dựng Trang trại 

chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỷ lệ 1/500, đã tổ 

chức thẩm định xong, chờ phê duyệt khi đủ điều kiện, căn cứ pháp lý theo quy 

định. 

Công tác quản lý đô thị: 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. Lũy kế 
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từ đầu năm đến nay cấp được 11 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị, 

riêng trong tháng 4 thực hiện cấp 03 giấy phép. 

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: UBND huyện ban hành 

quyết định cấp giấy CN.QSD đất cho 19 hộ gia đình, cá nhân gồm: 29 thửa, diện 

tích 489.938,7 m2, cấp 23 giấy chứng nhận (bao gồm cả số liệu cấp giấy chứng 

nhận đối với diện tích đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp bàn giao về địa 

phương); tiếp tục kiểm tra hồ sơ trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 

Công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất: UBND huyện thông báo kế 

hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 5) để thực hiện Dự án Giải phóng mặt bằng, san 

lấp mặt bằng Khu trung tâm văn hóa, thể thao và khu dân cư huyện Đình Lập; 

thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tránh ngập vào trung tâm 

các xã nghèo 30A: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; đảm bảo an sinh xã hội và 

phục vụ an ninh - quốc phòng huyện Đình Lập; thực hiện Dự án Khu đô thị phía 

Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; thực hiện xây dựng 

Công trình Trụ sở làm việc Công an xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn; xây dựng Công trình Trụ sở làm việc Công an xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn; thực hiện xây dựng Công trình: Trạm y tế xã Châu Sơn, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

Chuyển mục đích sử dụng đất: UBND huyện cho phép 02 hộ gia đình 

chuyển mục đích sử dụng đất, gồm: 02 hồ sơ, 02 thửa, tổng diện tích 328,2 m2. 

Đang thẩm định 01 hồ sơ. 

4. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Công trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2015-2020 - phân kỳ năm 2021 (địa bàn huyện Đình Lập). UBND huyện 

đã phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 04 hộ gia 

đình với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 7.933.000 đồng. Hiện 

đang chờ chủ đầu tư chuyển kinh phí để thực hiện chi trả cho chủ sử dụng đất bị 

ảnh hưởng theo quy định. Công trình Cấp điện thôn Bình Lâm- Hòa Bình, xã 

Lâm Ca, huyện Đình Lập (bổ sung). UBND huyện đã phê duyệt bổ sung phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 13 hộ gia đình với tổng kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư là 26.644.000 đồng. Hiện đang chờ chủ đầu tư 

chuyển kinh phí để thực hiện chi trả cho chủ sử dụng đất bị ảnh hưởng theo quy 

định. Dự án Giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng Khu trung tâm văn hóa, thể 

thao và khu dân cư huyện Đình Lập hiện đang lập, hoàn thiện phương án bồi 

thường, hỗ trợ cho 14 hộ bị ảnh hưởng. Công trình Điểm trường chính Trường 

Mầm non xã Châu Sơn, huyện Đình Lập. Kết thúc niêm yết, hoàn thiện phương 

án bồi thường, hỗ trợ trình thẩm định, phê duyệt cho 05 hộ gia đình với tổng 

kinh phí 235.000.000 đồng. Trạm y tế xã Châu Sơn hoàn thiện phương án bồi 

thường, hỗ trợ cho 02 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí 

60.000.000 đồng. Trụ sở công an xã Bắc Xa hiện đang lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ cho 02 hộ bị ảnh hưởng; Trụ sở công an xã Bính Xá đã tổ chức 

thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm. Công trình Đường tránh ngập 30A, Cường 
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Lợi - Đồng Thắng - Lâm Ca (Đoạn Km4+320m - Km34+680m) Phạm vi xã 

Lâm Ca đang thực hiện đo đạc, kiểm đếm được 136 hộ, 04 tổ chức, tổng số 

Phạm vi xã Cường Lợi đã tổ chức thực hiện đo đạc, kiểm đếm. Khu đô thị phía 

đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, Phạm vi xã Đình Lập đang thực hiện 

đo đạc, kiểm đếm được 22 hộ. Phạm vi thị trấn Đình Lập đã tổ chức thực hiện 

đo đạc, kiểm đếm.  

5. Công tác thanh tra, tư pháp, nội vụ  

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

Tổng số cuộc thanh tra thực hiện trong tháng là 01 cuộc theo kế hoạch (từ tháng 

trước chuyển sang). Đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị được thanh tra, 

đang hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra4. Tổng số đơn quản lý trong kỳ báo 

cáo là 20 đơn; cụ thể đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang là 05 đơn; đơn tiếp nhận 

trong tháng là 15 đơn. UBND huyện quản lý trong kỳ là 02 đơn, trong đó 01 đơn 

tồn từ kỳ trước chuyển sang, 01 đơn tiếp nhận trong kỳ5; đơn do các cơ quan 

chuyên môn quản lý là 04 đơn tiếp nhận trong kỳ6, đơn do UBND các xã, thị 

trấn quản lý trong lỳ: 14 đơn kiến nghị, trong đó có 04 đơn tồn từ kỳ trước 

chuyển sang, 10 đơn tiếp nhận trong kỳ7. Tổng số đơn kiến nghị, phản ánh thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp là 18 đơn, đã giải 

quyết được 09/18 đơn đạt 50,0%, còn 09 đơn đang xem xét, giải quyết8. Trong 

tháng 4 năm 2022, tổng số lượt công dân được tiếp là 06 lượt riêng lẻ với 05 vụ 

việc công dân kiến nghị, phản ánh (không có lượt đông người; không phát sinh 

khiếu nại, tố cáo) 

 Công tác tư pháp: Công tác chứng thực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của huyện chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực 

hợp đồng giao dịch được 406 việc, số tiền thu được là: 2.674.000đ; Công tác 

chứng thực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp xã diễn ra bình thường, 

trong tháng UBND cấp xã đã chứng thực bản sao từ bản chính được 1628 việc, 

số tiền thu được là: 7.446.000 đồng. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với 

cấp huyện và cấp xã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, kết quả: 

Cấp huyện: Công tác Hộ tịch không phát sinh; Cấp xã: Đăng ký khai sinh 46 

trường hợp; Đăng ký kết hôn 16 cặp; Đăng ký khai tử 16 trường hợp; Thay đổi 

cải chính 3 trường hợp; Bổ sung Hộ tịch 01 trường hợp; Cấp bản sao giấy tờ hộ 

tịch từ sổ hộ tịch 129 bản sao; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 28 trường 

hợp; các việc khác không phát sinh. 

 Công tác nội vụ: Thực hiện giao biên chế đối với tổ chức Hội đặc thù năm 

2022; giao số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

UBND huyện năm 2022; Ban hành Kế hoạch số lượng người làm việc năm 

2022. Thực hiện kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính đối với 04 xã: Kiên Mộc, 

                                           
4 Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 09/02/2022 về Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng tại Trường Mầm non xã Bắc Lãng. 
5  Đơn tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai và lĩnh vực khác (phá rừng). 
6 - Đơn tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai (giải phóng mặt bằng) và lĩnh vực khác. 
7 - Đơn tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai, chủ yếu là tranh chấp đất đai (phát sinh mới 09 đơn). 
8 - UBND huyện giải quyết: 01/01 đơn; 

- Các cơ quan chuyên môn giải quyết: 02/03 đơn; còn 01 đang tiếp tục xem xét, giải quyết; 

- UBND các xã, thị trấn giải quyết: 06/14 đơn; còn 08 đơn đang xem xét, giải quyết.  



 

 

11 

Bính Xá, Bắc Lãng, Châu Sơn. Qua kiểm tra, đa số cán bộ, công chức đều chấp 

hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính về trang phục, tác phong, lời nói phù hợp 

với quy chế văn hóa công sở; chấp hành tốt giờ giấc làm việc, không uống rượu 

bia trong giờ làm việc. Nội quy, quy chế làm việc được các cơ quan, đơn vị quan 

tâm sửa đổi, bổ sung. Trong việc thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách 

hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, cơ bản các TTHC được công bố và 

niêm yết đúng quy định. Tuy nhiên một số đơn vị chưa ban hành kịp thời kế 

hoạch kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính, việc ghi chép trong sổ tiếp nhận 

đơn thư chưa đúng theo hướng dẫn. UBND huyện đã Ban hành Quyết định điều 

động và bổ nhiệm đối với 02 công chức, bổ nhiệm đối với 01 công chức. Giải 

quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cụ thể như sau: 

Nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 

đối với 24 người; Phân công kiêm nhiệm: 02 viên chức; Cho đi liên hệ công tác: 

02 viên chức; Nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo: 53 người; Trưng 

tập: 03 người. 

6. 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 9. 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, tình hình trật tự xã hội được đảm bảo, không sảy ra các vụ phạm 

pháp hình sự. 

Công tác đối ngoại: 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; Tiến hành phát dọn cây cỏ, san gạt mặt bằng làm đường nhánh đi 

bộ từ đường tuần tra lên các mốc giới: 1239; 1294; 1297; 1297/1; 1298; 1299 

làm đường bê tông dày từ 10cm đến 15cm, chiều rộng mặt đường khoảng 1,2m; 

Đón đoàn kiểm tra của Sở ngoại vụ về kiểm tra, khảo sát một số khu vực biên 

giới huyện Đình Lập; thực hiện nghiêm túc 03 văn kiện về pháp lý trên đất liền 

Việt Nam - Trung Quốc. Đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định của Hiệp 

định về quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Tình hình 

xuất khẩu hàng hóa, an ninh trật tự, lao động khu vực biên giới; xây dựng khu 

vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.                                                              

III. HẠN CHẾ VÀ KHÓ KHĂN 

1. Công tác Quản lý trật tự đô thị, giải tỏa hành lang an toàn giao thông 

còn nhiều khó khăn do ý thức của người dân chưa tự giác và lực lượng quản lý 

                                           
9Tổ chức 62 ca tuần tra, kiểm soát với 228 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 58 trường hợp vi 

phạm; ra quyết định xử phạt hành chính 47 trường hợp với tổng số tiền 13.050.000 đồng; phụ hồi GPLX 11 

trường hợp, đăng ký mới 60 phương tiện 



 

 

12 

trật tự đô thị hoạt động chưa hiệu quả do còn nể nang, ngại va chạm, thiếu quyết 

liệt, công tác xử lý vi phạm của chính quyền địa phương chưa triệt để. 

2. Công tác vệ sinh môi trường nông thôn ở một số xã có chuyển biến 

nhưng chưa rõ nét; một số xã chưa chủ động tổ chức thực hiện công tác vệ sinh 

được thường xuyên. 

IV. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 5 NĂM 2022   

1. Tăng cường công tác tuyên truyền sản xuất Nông - Lâm nghiệp, sản 

xuất vụ Đông - Xuân năm 2021 - 2022, triển khai thực hiện diện tích gieo trồng 

đảm bảo chỉ tiêu giao. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về chính sách 

đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 

và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chính sách đặc thù 

khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp, nông thôn.Tiếp tục triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa 

phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên 

tuyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện 

chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ðảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

2. 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 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. 

3. Chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, triển khai 

các chương trình trọng điểm, mô hình sản xuất để thực hiện; 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, hoạt động của các hợp tác xã. 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. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị đáp ứng việc dạy học gắn với quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả; 

duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng dạy và học 

ở tất cả các cấp học; thực hiện tốt việc đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; đẩy 

mạnh huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo. Duy 

trì phổ cập giáo dục, sĩ số học sinh, tuyên truyền vận động Nhân dân tạo mọi 

điều kiện cho con em đến trường. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. 

Trong thời gian dịch bệnh kéo dài cần chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công 

tác hướng dẫn phụ huynh học sinh tạo điều kiện về máy tính, điện thoại cho con 

em học trực tuyến tại nhà nhằm đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học 2021-

2022. 
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5. 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. 

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 

Nông thôn mới năm 2022 và thực hiện tốt Phong trào cán bộ, công chức dành 

ngày thứ 7 đi cơ sở hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. 

7. Tiếp tục tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương, công tác thanh tra, 

kiểm tra nội bộ; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp; quan tâm đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ, 

giải pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai đồng 

bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm 

pháp luật trên lĩnh vực, xử lý quyết liệt tình trạng đánh bạc; tăng cường công tác 

quản lý trật tự an toàn giao thông. 

8. Nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các quy 

định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống 

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

9. 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. 

10. 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. 

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

hành chính; 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. 

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

UBND huyện đúng quy định. /. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê;                            

- TT Huyện ủy; HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy;  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Chi cục Thống kê khu vực  LB-ĐL; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Hoàng Thanh Đạm 
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