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 Thực hiện Công văn số 780/SKHĐT-THKTXH ngày 04/5/2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Ủy ban 

nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

 I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, UBND huyện đã trình Hội đồng nhân 

dân huyện thông qua các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; theo đó, UBND huyện đã quyết định giao chỉ 

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

2022 cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; ban hành các văn bản 

chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 20221.  

Bám sát các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; sự 

lãnh đạo của Huyện ủy; căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

chương trình công tác, các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; UBND huyện đã 

chỉ đạo, điều hành đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, tiếp tục nâng cao 

kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chủ đề năm 2022 “Siết chặt kỷ cương, tăng 

cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; tập trung chỉ đạo 

các hoạt động đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo vui tươi, an 

toàn, tiết kiệm. Ngay sau Tết nguyên đán, tập trung vào sản xuất vụ Xuân; chủ 

động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid - 19; tổ chức Tết 

trồng cây và ra quân đầu xuân theo kế hoạch. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các 

                                           
1 Quyết định số 4868/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và dự 

toán NSNN năm 2022; Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.  Công 

văn số 126/UBND-TCKH ngày 24/01/2022 về việc hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2022; Kế hoạch số 

05/KH-UBND ngày 07/01/2022 về tổ chức thu NSNN năm 2022; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 13/01/2022 

về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch năm 2022, thực hiện nhiệm vụ quý I/2022 đối với các xã, thị trấn; các 

Kế hoạch theo các lĩnh vực,… 
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đối tượng2, trợ giúp gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết 

Nguyên đán. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, đô thị, tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các 

công trình, dự án; rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế 

hoạch thực hiện trong năm; quan tâm công tác đảm bảo lưu thông hàng hóa, 

bình ổn giá cả thị trường; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát, 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an toàn giao thông; chủ 

động các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022. Ban hành các kế hoạch 

thực hiện các nhiệm vụ trong tâm năm 20223; tổ chức kiểm tra tình hình triển 

khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2022 đối với các 

xã, thị trấn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông 

thôn mới, thực hiện các dự án đầu tư công, dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân 

sách. Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn. 

2. Lĩnh vực kinh tế 

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

Trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước thực 

hiện 1.810 ha, đạt 69,62% kế hoạch, tăng 6,15% so với cùng kỳ; sản lượng 

lương thực ước đạt 4.244 tấn đạt 49,86% kế hoạch, tăng 2,17% so với cùng kỳ, 

trong đó: 

Vụ sản xuất Đông - Xuân năm 2021-2022: Tổng diện tích gieo trồng 

1.360 ha4 đạt 97,14% kế hoạch, bằng 97,92% so với cùng kỳ; sản lượng lương 

thực ước đạt 4.244 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 2,26% so với cùng kỳ. 

 Vụ mùa: Nhân dân làm đất, gieo mạ vụ mùa, ước đến hết tháng 6 cấy lúa 

vụ mùa được 450 ha đạt 53,76% kế hoạch, tăng 12,5% so với cùng kỳ. 

Về chăn nuôi, không có dịch bệnh xảy ra, tổng đàn gia súc, gia cầm phát 

triển bình thường, các chỉ tiêu thực hiện cơ bản đạt so với kế hoạch5; công tác 

                                           
2 Các tập thể, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công,  người nghèo, đối 

tượng bảo trợ xã hội, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các chốt trực công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; khu vực cách ly điều trị bệnh nhân mắc bệnh Covid-19; ... 
3 Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/02/2022 về nâng tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn; Kế hoạch số 

58/KH-UBND ngày 16/02/2022 về nâng cao chỉ số CCHC; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 18/02/2022 về 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18/02/2022 về thu NSNN; Kế 

hoạch số 65/KH-UBND ngày 18/02/2022 về nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông; Kế hoạch số 66/KH-UBND 

ngày 18/02/2022 về XD sản phẩm OCOP, củng cố HTX; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 18/02/2022 về XD 

nông thôn mới; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 18/02/2022 về giải quyết tranh chấp đất đai, …. 
4 Diện tích một số cây trồng chính như sau: Cây lúa xuân 340 ha, đạt  100% kế hoạch và bằng 

103,67% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 1.600 tấn đạt 94,12% kế hoạch, bằng 98,48% so với cùng kỳ; cây 

ngô xuân đạt 500 ha, đạt 100% kế hoạch và bằng 101,91% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 2.550 tấn đạt 100% 

kế hoạch, bằng 107,47% so với cùng kỳ; Cây củ có chất bột 105 ha, đạt  95,05% kế hoạch và bằng 104% so với 

cùng kỳ; cây thực phẩm diện tích  335 ha  đạt  95,04% kế hoạch và bằng 95,48% so với cùng kỳ; cây công 

nghiệp hàng năm 60 ha đạt 85,71% kế hoạch, bằng 86,26% so với cùng kỳ; cây hàng năm khác 20 ha. 
5 Trong đó, tổng đàn trâu 854 con bằng 100,47% so với kế hoạch, bằng 101,3 % so với cùng kỳ; Tổng 

đàn bò 2.374 con bằng 100,38% so với kế hoạch, bằng 96,15% so với cùng kỳ; Tổng đàn dê 1.708 con bằng 80%  
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tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, 

kiểm tra vệ sinh thú y luôn được quan tâm6; thực hiện tốt công tác phun, tiêu độc 

khử trùng, vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi7.  

Công tác trồng rừng, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HU ngày 

08/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững; 6 

tháng đầu năm tập trung vào việc thiết kế hiện trường, chuẩn bị giống cây trồng, 

đã cấy được trên 05 triệu bầu cây con (chủ yếu: cây Thông, Keo, Bạch đàn, Sâm 

nam, Quế), chăm sóc rừng trồng; diện tích trồng rừng ước thực hiện được 900 ha 

đạt 90% kế hoạch, bằng 90% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác gỗ ước thực hiện 

40.000 m3 đạt 86,96% kế hoạch, tăng 100% so với cùng kỳ; sản lượng nhựa thông 

khai thác ước thực hiện 11.000 tấn đạt 64,7% so với kế hoạch, tăng 22,2% so với 

cùng kỳ. Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống 

cháy rừng; thường xuyên kiểm tra việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép8. 

Tổ chức bàn giao cấp chứng nhận, chứng chỉ rừng cho các xã, thôn và hộ dân.  

Công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai - TKCN: 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 để vận hành 

tích nước tại các hồ chứa; tăng cường quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi, vận 

động nhân dân tổ chức nạo vét hệ thống mương đảm bảo đủ nước phục vụ cho 

sản xuất; có phương án chuẩn bị phòng chống hạn khi cần thiết. Ban hành các 

văn bản chỉ đạo kịp thời khi có cảnh báo mưa lũ; tuyên truyền nhân dân chủ 

động chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn. 

Công tác khuyến nông, khuyến lâm: Đẩy mạnh công tác khuyến nông, 

khuyến lâm, bảo vệ thực vật; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng các 

biện pháp kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt; tư vấn cho nhân dân các loại 

giống lúa, ngô, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ cho sản xuất; khuyến 

cáo nhân dân tích cực thăm đồng, thăm rừng thường xuyên để sớm phát hiện sâu 

bệnh hại cây trồng9. Thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự báo, chỉ đạo 

phòng trừ dịch hại cây trồng bằng biện pháp thông báo định kỳ 07 ngày/lần và 

hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh khi tới ngưỡng phòng trừ; trong 6 tháng đầu năm 

không có dịch bệnh lớn xảy ra trên cây trồng10. Cung ứng kịp thời các loại giống cây 

                                                                                                                                    
kế hoạch, bằng 101,06% so với cùng kỳ; Tổng đàn lợn 2.210 con bằng 91,13% so với kế hoạch, bằng 95,17% so 

với cùng kỳ; Tổng đàn gia cầm 144.980 con bằng 99,56% so với kế hoạch, bằng 89,87% so với cùng kỳ. 
6 Tiêm vắc xin THT và LMLM cho trâu, bò được 3.000 lượt con; Tiêm vắc xin Niucátsơn và THT cho gà 

được 5.100 lượt con; tiêm phòng dại cho chó, mèo được 1.000 lượt con. Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú 

y được: 1.000 con lợn, 60 con trâu, bò. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm ngoài tỉnh vận chuyển vào địa bàn huyện 

được 6.540 con.  
7 Chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các Tổ phun tiêu độc khử trùng, cấp được 168 lít thuốc khử trùng; tổng 

số hộ  được phun khử trùng là 2.513 hộ của 102 thôn, khu phố. 
8 Các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác quản lý 

bảo vệ rừng được 06 cuộc, có trên 400 lượt người tham gia; kiểm tra, tuần rừng được 50 lượt, phát hiện vi phạm 

và xử phạt VPHC 08 vụ, số tiền 89 triệu đồng. 
9 Khuyên nông viên đã tuyên truyền được 09 cuộc, với 216 lượt người tham dự. 
10 Tình hình sâu bệnh gây hại trên các cây trồng chủ yếu là: Sâu tơ, Sâu xanh, bệnh héo xanh, Bọ nhảy, 

Rệp, Bệnh sương mai, Bệnh thối nhún trên cây Rau họ thập tự; sâu róm trên cây thông. Tuy nhiên, không gây 

ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây trồng. 
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trồng, vật tư phân bón cho nhân dân sản xuất11. Quan tâm triển khai, nhân rộng các 

mô hình sản xuất12.  Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp 

nông thôn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-

HĐND tỉnh13.  Tổ chức  thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/HU ngày 08/10/2021 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩn, xây dựng thương hiệu trong 

lĩnh vực nông nghiệp; sản lượng Chè tươi 6 tháng đầu năm ước đạt 850 tấn, đạt 

56,67 % kế hoạch, tăng 4,9% so với cùng kỳ. 

Công tác ra quân đầu xuân:  Tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời 

nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần năm 2022 tại Nhà Văn hóa thôn Bình Chương 

1, xã Đình Lập; tổng số cây trồng trong buổi lễ 04 cây ÔSaka, 04 cây Bàng Đài 

Loan, 30 cây Dã Hương và 2.000 bầu Chuỗi Ngọc. Các xã, thị trấn tổ chức làm 

đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường,... gắn 

với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; kết quả, huy động được 

tổng số 3.623 lượt người tham gia14; trồng cây các loại được 7.538 cây. 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Ban hành và triển khai kế 

hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2022; Tổ chức tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2021, triển khai 

nhiệm vụ năm 2022. Tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận 

xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới và xã Đình Lập đạt xã nông thôn mới 

nâng cao năm 2021. Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát các tiêu chí theo 

Bộ tiêu chí mới (theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ) để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp; tập trung chỉ đạo đối với 

xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (xã Châu Sơn) và xã nông mới 

nâng cao (xã Bắc Lãng); tổ chức điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông 

thôn mới đối với các xã. Tiếp tục thực hiện phong trào cán bộ, CC, CV, LLVT 

dành ngày thứ 7 đi cơ sở thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Chỉ đạo 2 xã biên giới (Bính Xá, Bắc Xa) thực hiện đối với 13 thôn biên giới đạt 

chuẩn theo kế hoạch.  

Kết quả (theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020): Đến hết năm 2021, có 07 

xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao), 05 

khu dân cư kiểu mẫu được công nhận; 14/27 thôn biên giới đạt chuẩn nông thôn 

mới; bình quân đạt 16,9 tiêu chí/xã, tăng 01 tiêu chí so với năm 2020. 6 tháng 

                                           
11 Các đại lý trên địa bàn huyện đã nhập về khoảng 15 tấn giống lúa, ngô; 650 tấn phân bón các loại; cung 

ứng được khoảng 12 tấn giống lúa, ngô và 550 tấn phân bón các loại phục vụ cho sản xuất.  
12 Triển khai thực hiện mô hình nhân rộng trồng cây Sâm nam tại xã Thái Bình (đã cấp 10.000 cây giống 

và 2.000 kg phân bón vi sinh cho 02 hộ gia đình thực hiện); mô hình trồng Cà gai leo tại xã Đình Lập (đã cấp 

15.000 cây giống và 1.500 kg phân bón vi sinh cho 01 hộ gia đình thực hiện) 
13 Kết quả 6 tháng đầu năm tiếp nhận được 90 hồ sơ dự án vay vốn; đã thẩm định được 70  dự án,  trong 

đó có 52/70 dự án đủ điều kiện hỗ trợ vay vốn, số tiền giải ngân được 13.572 triệu đồng. 

 14 Kết quả: Về thủy lợi nạo vét, phát quang mương được 27.860m dài;  Khối lượng đất đá được nạo vét: 

92m3; làm mương mới được 655m, làm đập thủy lợi nhỏ được 06 cái, sửa đường nước được 3.150m; Về giao  

thông nông thôn làm đường, bê tông nông thôn được 523m, đào đắp đất đá được 107m3; Phát quang hai bên tà 

luy đường, sửa chữa đường: 63.715m; San lấp mặt đường: 1.990m3;  Đào rãnh, khơi rãnh, sửa chữa đường được 

15.550m; Sản xuất nông lâm nghiệp:  Cày đất, phát bãi 100ha;  Đốn chè 18 ha, trồng rừng 20ha, chăm sóc rừng 

4,6ha; phát quang, sửa chữa, mở đường lâm sinh được 5.500m; Dọn dẹp VSMT, cải tạo sửa chữa công trình 

nước sạch: Thu gom rác thải: 58m3; Sửa chữa đường nước: 3.150m. 
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đầu năm đạt thêm 01 tiêu chí (tiêu chí Nhà ở, xã Châu Sơn), tăng 01 tiêu chí so 

với cuối năm 2021. 

b) Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch 

vụ; đăng ký và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã; phát triển kinh tế cửa 

khẩu; thu hút đầu tư. 

Các cơ sơ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn hầu hết 

có quy mô nhỏ, công nghệ chưa cao, năng lực cạnh tranh còn hạn chế; tuy nhiên, 

trong thời gian qua huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện phát triển công nghiệp và 

đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là chế biến lâm sản, tận dụng lợi thế 

vùng nguyên liệu, nhân công tại chỗ. Tổng giá trị sản xuất các mặt hàng công 

nghiệp, tiểu thủ công tính theo giá hiện hành ước đạt 70,5 tỷ đồng tăng 6% so 

với cùng kỳ15. Xây dựnđg hồ sơ, đề nghị thành lập cụm công nghiệp Đình Lập; 

tổ chức lập, thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Đình Lập tỷ lệ 

1/500. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 25/6/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện 

tiếp tục phát triển, giá cả hàng hóa tương đối ổn định, thị trường hàng hóa phong 

phú, đa dạng, không có tình trạng đầu cơ tăng giá và khan hiếm nguồn hàng, các 

mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ và kịp thời đến các xã, thôn trên địa 

bàn. Tổng giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn 6 tháng đầu 

năm ước đạt 205 tỷ đồng, tăng 5,12% so với cùng kỳ.  

Du lịch: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hoạt động du lịch 

trên địa bàn huyện Đình Lập có phần chững lại, ước lượng du khách từ đầu năm 

toàn huyện đạt trên 3.500 lượt người, đạt 43% kế hoạch; doanh thu từ du lịch: 

nhà nghỉ, ăn uống,... ước đạt gần 250 triệu đồng, đạt 45% kế hoạch. 

Dịch vụ bưu chính, viễn thông được cải thiện, nâng cao về chất lượng, đảm 

bảo thông tin liên lạc thông suốt, viễn thông được phủ sóng tới các thôn; công 

tác chuyển thư, báo được duy trì.  

Các hoạt động tài chính ngân hàng luôn đảm bảo về nguồn vốn huy động 

và dư nợ cho vay đối với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu vay vốn 

phát triển sản xuất kinh doanh, vay hộ nghèo, tạo việc làm theo các cơ chế, 

chính sách của nhà nước16. 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 vay17. 

                                           
15 Một số sản phẩm chủ yếu:  Dăm gỗ các loại ước đạt 2.050 tấn, giảm 78,67% so với cùng kỳ, ván bóc 

ước đạt 18.000m3, tăng 180% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm tiêu thụ ước đạt 9,5 triệu Kwh, doanh thu trước 

thuế ước đạt 18,4 tỷ đồng, tăng 68,8% so với cùng kỳ. Chè sơ chế 185 tấn 
16 Chi nhánh NHNo & PTNT: Huy động vốn 6 tháng đầu năm ước thực hiện 406 tỷ đồng, tăng 6,28% 

so với năm 2021; tổng dự nợ cho vay 6 tháng đầu năm ước thực hiện 390 tỷ đồng, tăng 6,56 % so với năm 2021; 

tỷ lệ nợ xấu dưới 1%; dịch vụ chuyển tiền, trả tiền, thu tiền điện, nước, viễn thông ngày càng tăng về doanh thu 

và chất lượng dịch vụ. 
17 Phòng Giao dịch NH CSXH: Huy động vốn 6 tháng đầu năm ước thực hiện 50,5 tỷ đồng, tăng 6,1% 

so với 31/12/2021, tăng 10,6% so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm 2021 là 45,6 tỷ); tổng nguồn vốn cho vay 6 

tháng đầu năm ước thực hiện 229,3 tỷ đồng, tăng 8,2% so với 31/12/2021 (năm 2021 là 211,9 tỷ). Tổng nguồn 

vốn ủy thác lũy kế đến 30/6/2022 là 2.640 triệu đồng, tăng 29,22% so với cùng kỳ (tăng 597 triệu đồng), nguồn 
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Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp, HTX tham gia đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh; quan tâm công tác 

phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Đến nay, trên địa bàn huyện có 29 doanh 

nghiệp, tăng 04 doanh nghiệp so với cùng kỳ, (trong đó, có 04 DN đang tạm 

dừng hoạt động), 17 hợp tác xã (trong đó, có 02 HTX đang tạm ngừng hoạt 

động), so với năm 2021 tăng 01 HTX và giải thể 01 HTX; có 930 hộ kinh doanh 

cá thể, tăng 13% so với cùng kỳ; nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cơ bản là kinh doanh nhỏ lẻ.  

Tình hình hoạt động cửa khẩu phụ Bản Chắt: trong 6 tháng đầu năm, do 

tiếp tục ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid - 19 nên các hoạt động xuất nhập 

khẩu tại khu vực cửa khẩu Bản Chắt tạm ngừng hoạt động. 

Công tác thu hút, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, có hiệu quả; UBND 

huyện luôn chủ động tiếp cận, làm việc với các nhà đầu tư và đề xuất với UBND 

tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành phối hợp thực hiện; đến nay, đã có một số 

dự án hoàn thiện thủ tục bổ sung quy hoạch, cấp chủ trương đầu tư, lập quy 

hoạch chi tiết xây dựng và triển khai như: Cụm công nghiệp Đình Lập; dự án 

trồng cây Mác Ca tại xã Đình Lập; dự án chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Lâm 

Ca; Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập. Phối hợp với các nhà đầu tư khảo 

sát, hoàn thiện hồ sơ các dự án như: dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng 

hồ Khuổi In, thị trấn Đình Lập; Điện gió tại các xã: Đình Lập, Bính Xá, Kiên 

Mộc, Bắc Xa, Châu Sơn, Cường Lợi.  

c) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng  

Tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 155.260 triệu đồng18, đầu tư cho 93 công 

trình, dự án; trong đó: Thanh toán vốn 18 công trình, dự án; chuyển tiếp 34 công 

trình, dự án; khởi công mới 40 công trình, chuẩn bị đầu tư 01 công trình. 6 tháng 

đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 55.430 triệu đồng, giải ngân ước 

đạt 63.763 triệu đồng, đạt 41% kế hoạch. Chủ động bố trí tạm ứng vốn cho các 

công trình bố trí vốn từ nguồn vốn chương trình MTQG năm 2022; đặc biệt là 

các công trình đầu tư cho xã đăng ký về đích nông thôn mới và xã nông thôn 

mới nâng cao năm 2022. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ xi măng làm đường giao 

thông nông thôn, ước 6 tháng đầu năm cấp được 980/2.105 tấn xi măng đạt 

46,56% kế hoạch, cứng hóa được 79,4 km đường GTNT (rộng từ 1,5-3,5m). 

Tiến độ thực hiện các công trình: Tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán 

vốn đối với các công trình hoàn thành năm 2021; đôn đốc thực hiện thi công đối 

với các công trình chuyển tiếp, đã có 19/34 công trình hoàn thành, còn 15 công 

trình đang thi công, giá trị khối lượng đạt từ 40-80% giá trị hợp đồng. Các công 

trình khởi công mới đã hoàn thành 03/40 công trình, đang tiếp tục thi công đối 

                                                                                                                                    
vốn ủy thác đã tạo điều kiện cho các đối tượng được vay vốn tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, các hộ vay 

nguồn vốn ủy thác chấp hành tốt việc trả lãi và gốc theo quy định.  
18 Trong đó, Vốn NSĐP theo NQ 16/2021/NQ-HĐND: 7.000 triệu đồng; Vốn hỗ trợ có mục tiêu về cơ sở 

hạ tầng huyện 30a: 20.000 triệu đồng;  Nguồn thu tiền sử dụng đất: 93.095 triệu đồng; Vốn tạm ứng xây dựng 

nông thôn mới 12.100 triệu đồng; vốn thực hiện Đề án GTNT 11.117 triệu đồng. Vốn sự nghiệp 11.948 triệu 

đồng. 
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với 16 công trình; còn 21 công trình dự kiến bố trí vốn các chương trình MTQG 

đang hoàn thiện thủ tục đầu tư (dự kiến xong trong tháng 6/2022).   

 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 14 công trình, dự án19; đã phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 07 công trình, dự án, 

đã thực hiện chi trả đầy đủ kinh phí bồi thường theo Quyết định được phê 

duyệt20. Các công trình, dự án cơ bản bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công 

theo kế hoạch. 

d) Thu, chi ngân sách nhà nước 

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

biện pháp quyết liệt, tổ chức quản lý các nguồn thu phát sinh, thu đúng, thu đủ 

các khoản thu theo quy định. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 44 tỷ  

đồng, đạt 183,33% so với dự toán tỉnh giao, đạt 32,35% so với Nghị quyết 

HĐND huyện, tăng 161,9% so với cùng kỳ; (trong đó, thu từ đấu giá đất 28,5 tỷ 

đồng; thu ngân sách không bao gồm tiền đấu giá đất được 15,5 tỷ đồng, đạt 

64,58% dự toán). Quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao, tổng 

chi ngân sách ước thực hiện 236.390 triệu đồng, đạt 64,1% dự toán, tăng 18,3% 

so với cùng kỳ; chi ngân sách đã đáp ứng được chi tiền lương, các khoản có tính 

chất lương, chi trả trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng; chi hoạt 

động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

và đảm bảo an sinh xã hội. Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện theo 

khối lượng hoàn thành và kế hoạch vốn được bố trí. 

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội  

a) Giáo dục 

Hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 theo đúng thời gian quy 

định21; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đổi mới công tác 

                                           
19 Công trình Xây nhà VH và trụ sở Công an xã Lâm Ca; Sửa chữa đột xuất và xử lý các điểm đen tai 

nạn giao thông QL 4B;  Khu trung tâm văn hóa, thể thao và dân cư; Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia 

giai đoạn 2015-2020 – phân kỳ năm 2021; Trường Tiểu học I Bính Xá; Cấp điện thôn Bình Lâm – Hoà Bình xã 

Lâm Ca; Trạm y tế Bắc Lãng; Đường tránh ngập vào xã 30a Cường Lợi – Đồng Thắng – Lâm Ca; Dự án di dân 

TĐC Hồ chứa nước Bản Lải; Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập; Trụ sở Công an xã Bính Xá và xã Bắc Xa; 

Điểm trường chính Mầm non Châu Sơn; Trạm y tế xã Châu Sơn; XD, cải tạo nâng cấp đường Khau Bân – Còn 

Quan – Nà Lừa. 
20 Tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư là 146 hộ gia đình, 01 tổ chức, tổng kinh 

phí bồi thường chi trả là: 14.604,7 triệu đồng. Tổng diện tích thu hồi đất công trình, dự án: 41.179 m2; trong đó 

riêng tiền bồi thường về đất là 2.951 triệu đồng 
21 Kết quả học kỳ I của các cấp học:  

- Cấp học mầm non: Số trẻ được đánh giá 2.337/2.337, tỷ lệ 100%; trong đó: Trẻ đạt 2.062/2337 chiếm 

88,2%; chưa đạt 275/2.337 chiếm 11,8% 

 - Cấp Tiểu học: Tổng số: 3066 học sinh, trong đó:   

 +) Học sinh lớp 1, 2 là: 1233 học sinh:  Môn Tiếng Việt: Hoàn thành Tốt: 543/1233, tỷ lệ 44%; Hoàn 

thành: 679/1233, tỷ lệ 55%; Chưa hoàn thành: 11/1233 tỷ lệ 1% (tăng hoàn thành Tốt 10,7%).  Môn Toán: Hoàn 

thành Tốt: 641/1233, tỷ lệ 52%; Hoàn thành: 382/1233, tỷ lệ 47%; Chưa hoàn thành: 10/1233, tỷ lệ 0,8% (tăng 

hoàn thành Tốt 6,7%).  Phẩm chất, năng lực chủ yếu: Tốt 646/1233, tỷ lệ 52%, Đạt 576/1233, tỷ lệ 47%, Cần cố 

gắng: 11/1233, tỷ lệ 1% (tăng hoàn thành Tốt 0,9%).  Tự chủ và tự học: Tốt 657/1233, tỷ lệ 53%, Đạt 569/1233, 

tỷ lệ 46% Cần cố gắng 7/1233, tỷ lệ 0,6%.  Giao tiếp và hợp tác: Tốt 677/1233, tỷ lệ 55%, Đạt 549/1233, tỷ lệ 

45%, Cần cố gắng 7/1233, tỷ lệ 0,6% (tăng hoàn thành Tốt 1%, giảm hoàn thành và chưa hoàn thành). 

 +) Học sinh lớp 3,4,5 là 1833 học sinh: 
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quản lý, dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong ngành; tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo 

dục; đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, ước 6 tháng 

đầu năm công nhận mới thêm được 01 trường (Trường Mầm non II Bính Xá) và 

công nhận lại 02 trường (Trường Tiểu học xã Đình Lập và Trường THCS thị 

trấn Đình Lập), nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên là 14/40 trường đạt 

tỷ lệ 35%.  Thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, chuẩn bị 

các điều kiện cho thay sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7. Tổ chức các hội thi đối với 

học sinh, giáo viên (thi viết chữ đẹp, khoa học kỹ thuật, đấu trường Toán học 

Vioedu, giao lưu Tiếng Việt của chúng em,..) và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 

môn cho giáo viên; tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đại hội TDTT 

của ngành giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực22. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt 

các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và thi vào lớp 10 năm 2022. 

b) Công tác y tế 

Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 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. Tăng cường công tác kiểm tra hành nghề y dược tư 

nhân trên địa bàn, duy trì chế độ trực thường xuyên, đáp ứng nhu cầu khám, 

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

                                                                                                                                    
 Môn Tiếng Việt: Hoàn thành tốt: 597/1833, tỷ lệ 32,6% (tăng 1,2%), Hoàn thành: 1231/1833 tỷ lệ: 

67,2% (giảm 0,8%); Chưa hoàn thành: 5/1833, tỷ lệ 0,2% (giảm 0,2% ).  Môn Toán: Hoàn thành tốt: 689/1833, 

tỷ lệ 37,6% (giảm 1,0%); Hoàn thành: 1137/1833, tỷ lệ: 62% (tăng  0,8%); Chưa hoàn thành: 8/1833, tỷ lệ 0,4% 

(tăng 0,2%).  

- Cấp THCS: Tổng số 18 lớp với 478 học sinh:  +) Đối với lớp 6 thực hiện theo chương trình GDPT 

2018: Kết quả học tập: Tốt: 44/478 đạt 9,2%; Khá: 173/478 đạt 36,2%; Đạt: 217/478 chiếm 45,4%; Chưa đạt: 

44/478 chiếm 9,2%. Kết quả rèn luyện: Tốt 387/478 chiếm 80,9%; Khá 91/478 chiếm 19,1%.  Chất lượng giáo 

dục được duy trì so với cùng kỳ. Học sinh xếp loại học lực giỏi tăng 0,2%, hạnh kiểm Tốt tăng 0,4%. Tuy nhiên 

học sinh xếp loại học lực yếu tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. 

+) Đối với lớp 7,8,9 thực hiện theo chương trình GDPT hiện hành: Tổng số 50 lớp, với 1322 học sinh 

(bao gồm 07 học sinh khuyết tật): Học lực: Giỏi 164/1315 đạt 12,5%; Khá: 497/1315 đạt 37,8%; Trung bình: 

585/1315 đạt 44,5%; Yếu: 69/1315 chiếm 5,2%; Kém 0. Số học sinh không đánh giá theo thông tư 58 (KT, học 

hòa nhập): 07 học sinh. Hạnh kiểm: Tốt 996/1317 đạt 75,6%; Khá: 289/1317 đạt 21,9%; Trung bình: 32/1317 

chiếm 2,4%; Số học sinh không đánh giá (HS khuyết tật): 05 học sinh. Chất lượng giáo dục: Học lực giỏi tăng 

0,2%; Khá giảm 1,3%; Trung bình duy trì; Yếu tăng 1,3%; Kém giảm 0,2%. Hạnh kiểm tốt tăng 0,4%; Khá tăng 

0,8%; Trung bình giảm 0,3%. 

- Cấp THPT  

+ Trường THPT: Học lực: Giỏi 101/619 đạt 16,3% (tăng 3,4%); Khá: 271/619 đạt 43,8% (tăng 2,2%); 

Trung bình: 228/619 đạt 36,8% (giảm 6,6%); Yếu: 19/619 chiếm 3,1% (tăng 1,0%); Kém: 0. Hạnh kiểm: Tốt 

450/619 đạt 72,7% (tăng 0,1%); Khá: 117/619 đạt 18,9% (giảm 1,8%); Trung bình: 44/619 chiếm 7,1% (tăng 

1,2%); Yếu: 8/619 chiếm 1,3%. 

+ TTGDNN-GDTX:  Học lực: Giỏi 01/93 đạt 1,1% (tăng 1,1%); Khá: 26/93 đạt 28% (giảm 6%); Trung 

bình: 66/93 đạt 71% (tăng 9%); Yếu: 0; Kém 0.  Hạnh kiểm: Tốt 53/93 đạt 57% (tăng 16%); Khá: 31/93 đạt 

34% (giảm 13%); Trung bình: 8/93 chiếm 9% (giảm 1,9%); Yếu: 0. 
22 Một số kết quả điển hình: Hội thi viết chữ đẹp đối với giáo viên Tiểu học: có 7/32 giáo viên đạt giải A, 

14/32 giáo viên đại giải B, 11/32 giáo viên đạt giải C. Trường THPT tham gia giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các 

môn KHXH có 04 giáo viên tham dự đều đạt loại Giỏi; tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 các môn văn 

hóa đạt 04 giải Ba, 11 giải Khuyến khích. Tham gia đại hội TDTT ngành giáo dục đạt 05 giải (01 huy chương 

Bạc, 04 huy chương Đồng); tham gia đại hội TDTT cấp huyện đạt 77 giải (25 huy chương Vàng, 30 huy chương 

Bạc, 22 huy chương Đồng) 
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nâng cao hiệu quả điều trị, giảm bớt chi phí cho người bệnh23; công tác kế hoạch 

hóa gia đình, vệ sinh, an toàn thực phẩm thường xuyên được quan tâm24; triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong 

tình hình mới; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện. Tích cực 

tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ BHYT là 91,38%. 

Việc mua sắm, cung ứng, quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế thực hiện theo đúng 

hướng dẫn của Sở Y tế và các văn bản quy định của nhà nước. 

Công tác phòng, chống dịch COVID-19: Thực hiện nghiêm túc các văn bản 

chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành đầy đủ, kịp thời 

các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19; Tổ chức thực hiện 

tốt kế hoạch “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” 

trên địa bàn huyện; chủ động các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch; kích hoạt các trạm y tế lưu động, 

phát huy hiệu quả Tổ Covid cộng đồng; quan tâm bố trí cơ sở vật chất, khu điều 

trị bệnh nhân F0, thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe, điều trị bệnh nhân F0 

theo đúng quy định; công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 

được triển khai tích cực25 . Đến nay tình hình dịch Covid-19 đã giảm hẳn, không 

còn tác động lớn đến đời sống Nhân dân.  

c) Công tác văn hoá thông tin - truyền thông 

UBND huyện đã ban hành kịp thời các kế hoạch26, văn bản chỉ đạo về lĩnh 

vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; trong đó tập trung vào 

công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân 

Nhâm Dần năm 202227. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các Nghị 

                                           
23 Trong 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khám bệnh: 20.162 lượt (tại TT y tế huyện 11.560 lượt, tại xã: 

8.602 lượt); Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú: 2.965 người (tại TTYT: 2.864 người, tại xã: 101 người); số bệnh 

nhân điều trị ngoại trú 1.299 người. Số bệnh nhân chuyển tuyến: 271 người, giảm 47 ca so với cùng kỳ; 
24 Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra công tác an toàn VSTP trong dịp tết Nguyên 

đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022 được 13 cơ sở; tuyên truyền trực tiếp về ATTP được 67 lần, với 760 

lượt người nghe. Trong 6 tháng đầu năm, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện. Tổng số trẻ 

mới sinh 140 trẻ (trẻ nam 81, trẻ nữ 59), trong đó: trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên: 26 trẻ, chiếm tỷ lệ 18,5%. Triển 

khai thực hiện tốt các mô hình, dự án về dân số - KHH gia đình. 
25 Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,31%, mũi 2 đạt 97,44%, mũi 3 đạt 82,85%. Đối 

tượng từ 12-17 tuổi: tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,62%, mũi 2 đạt 92,54%. Độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi: mũi 1 đạt 

14,65% 
26 Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2022 về xúc tiến du lịch huyện Đình Lập năm 2022; Kế hoạch 

số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022 tham gia các giải thể thao tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 51/KH-

UBND ngày 16/02/2022 về thực hiện Kế hoạch số 61-KH/HU ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong 

tình hình mới; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/02/2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Nâng tỷ lệ thôn, khu 

phố có nhà văn hóa đạt chuẩn 80%; lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ 

98%” trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 16/02/2022 về công tác gia đình; phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2022; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 16/02/2022 về thực hiện có hiệu quả xây 

dựng Chính quyền số năm 2022;… 
27 Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 11/01/2022 về Tổ chức các hoạt động chào mừng các Ngày kỷ niệm, 

sự kiện quan trọng năm 2022; tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; Công văn 

số 17/UBND-VHTT ngày 06/01/2022 về việc đăng ký nội dung Cuộc thi Vườn cây Hoa Đào đẹp và cây Hoa 

Đào đẹp Xuân Nhâm Dần năm 2022; Công văn số 2778/UBND-VHTT ngày 22/12/2021 về việc triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện; công văn 

130/UBND-VHTT ngày 24/01/2022 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng 
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quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các hoạt động kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước; công tác xây dựng nông thôn mới; công tác tuyển 

quân; phòng chống cháy rừng; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; 

đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19. Công tác gia đình, Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được quan tâm28; nhân rộng mô 

hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Bố trí kinh phí cho 

đầu tư xây dựng, sửa chữa các nhà văn hóa thôn, nâng tỷ lệ thôn có nhà văn hóa 

đạt chuẩn lên 78,76%, tăng 3,2% so với cuối năm 2021. Duy trì thời lượng tiếp, 

phát sóng các chương trình của Trung ương, của tỉnh; sản xuất các chương trình, 

chuyên mục, tin bài phát trên hệ thống truyền thanh truyền hình địa phương29. 

Tổ chức xong các môn thi đấu của Đại hội TDTT huyện lần thứ 9 năm 2021 và 

tham gia các môn thi đấu của đại hội TDTT cấp tỉnh; tổ chức khai mạc Đại hội 

TDTT cấp huyện. Tham gia các cuộc thi, lễ hội do tỉnh tổ chức30. 

d) Công tác đảm bảo an sinh xã hội 

Thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng người có công, đối 

tượng bảo trợ xã hội được kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ. Tổ chức thăm, tặng 

quà, chuyển quà của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài tỉnh cho các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các xã biên giới, cán bộ 

chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu và các gia đình chính sách, người có công, 

người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 

tết Nguyên Đán với tổng số 3.568 suất quà, trị giá 2.122 triệu đồng. Tổ chức cứu 

trợ, hỗ trợ 9.030 kg gạo trong dịp tết Nguyên đán cho tổng số 175 hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận, chuyển 7.245 kg gạo cứu đói giáp hạt cho 139 

hộ gia đình. Công tác giảm nghèo được triển khai tích cực, tổng số hộ nghèo 

năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều) là 563 hộ, chiếm 7,54% giảm 4,72% so 

với năm 2020. 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TU ngày 

21/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Đề án tổng thể phát triển KT-

XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2030. Các chính sách dân tộc được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, 

đúng quy định; tình hình dân tộc và tôn giáo trên địa bàn ổn định, không có hoạt 

động truyền đạo trái phép; đồng bào các dân tộc trên địa bàn chung sống đoàn 

                                                                                                                                    
và thông tin liên lạc dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Công văn số 66/UBND-VHTT ngày 14/01/2022 

về triển khai các biện pháp đảm bảo đón tết, vui xuân Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 
28 Tặng giấy khen cho 02 khu dân cư đã có thành tích 5 năm liên tục 2017-2021 đạt danh hiệu "khu phố 

văn hóa". Trình UBND tỉnh công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa 5 năm liên tục giai 

đoạn 2017-2021 cho 83 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
29 Sản xuất được 74 chương trình truyền thanh với 148 lượt phát sóng, xây dựng 06 chuyên mục truyền 

hình cấp huyện phát trên sóng trên truyền hình Lạng Sơn; tổng số 794 tin, bài, phóng sự truyền thanh, truyền 

hình; Trang thông tin điện tử huyện 115 tin. Sản xuất 60 chuyên mục, chuyên đề truyền thanh: 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, Luật nghĩa vụ quân sự; Sức khỏe và cuộc sống. Đảm bảo việc tiếp và phát sóng 780 giờ 

chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam; phát trên 2.000 phút chương trình truyền thanh địa phương phục vụ 

nhu cầu nghe, nhìn của nhân dân trên địa bàn huyện. 
30 Tham gia cuộc thi "Vườn cây hoa Đào đẹp và cây hoa Đào đẹp Xứ Lạng" xuân Nhâm Dần năm 2022. 

Tham gia 01 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và sản vật địa phương tại Lễ hội Kỳ hoa – Lạng Sơn năm 

2022. 
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kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. Thực hiện hỗ trợ các chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng đối 

tượng. 

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

hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động 

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

4. Quản lý quy hoạch, đô thị; tài nguyên, môi trường; khoa học công 

nghệ. 

a) Quản lý quy hoạch, đô thị 

Quản lý tốt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai. Phê duyệt và công bố 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Đình Lập tỷ lệ 1/500; 

thẩm định Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Đình Lập; tiếp tục phối hợp với 

các nhà đầu tư lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập 

(giai đoạn 1), Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi 

In, thị trấn Đình Lập; Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Lâm Ca. Tích 

cực thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung các xã; phối hợp với Sở Xây dựng lập 

Quy hoạch vùng huyện Đình Lập đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 

1/25.000. Tiếp tục chỉnh trang hệ thống vỉa hè, bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng, 

trang trí khu vực trung tâm thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình. 

Duy trì công tác cấp phép xây dựng theo đúng quy hoạch31. 

b) Công tác quản lý tài nguyên và môi trường 

Đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; công 

tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

thường xuyên được quan tâm32. Thông báo kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo 

sát, đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC thực hiện dự án 

Khu đô thị phía Đông (giai đoạn 1) thị trấn Đình Lập. Xây dựng, ban hành Kế 

hoạch đấu giá đất đối với những khu đất đủ điều kiện, 6 tháng đầu năm tổ chức 

bán đấu giá được 07 lô đất, 643 m2 tại thị trấn Nông Trường, số tiền 6.849 triệu 

đồng. Rà soát, thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022. Tiếp tục thực hiện phương án sử dụng đất đối với 

diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa 

phương quản lý33. Thực hiện đo đạc chỉnh lý xong bản đồ địa chính, lập hồ sơ 

                                           
31 6 tháng đầu năm, cấp được 20 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị, tăng 10 giấy so với cùng kỳ. 

32 6 tháng đầu năm ước cấp được 354 giấy CN.QSD đất cho 230 hộ gia đình, cá nhân, gồm 395 thửa, diện tích 

422,88 ha, tăng 27,8% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2021 cấp được 277 giấy). Chuyển mục đích sử dụng đất 

cho 32 hộ gia đình, gồm: 32 hồ sơ, 34 thửa, tổng diện tích 7.256,3 m2. Thu hồi đất 41.227,2 m2 đất của 102 hộ 

gia đình, 02 tổ chức để thực hiện 06 công trình. 
33 - Đối với xã Châu Sơn: Quyết định giao đất, cấp giấy CNQSD đất cho 32 hộ, 35 thửa đất, với tổng 

diện tích 845.293,9 m2; hiện nay cơ quan chuyên môn tiếp tục thẩm tra số hồ sơ còn lại. 

- Đối với xã Đình Lập: Quyết định giao đất, cấp giấy CNQSD đất cho 59 hộ, 68 thửa đất, với tổng diện 

tích 405.960,9 m2; hiện nay cơ quan chuyên môn tiếp tục thẩm tra số hồ sơ còn lại. 

- Đối với xã Cường Lợi: Quyết định giao đất, cấp giấy CNQSD đất cho 5 hộ, 6 thửa đất, với tổng diện 

tích 156.108,5 m2; hiện nay cơ quan chuyên môn tiếp tục thẩm tra số hồ sơ còn lại. 
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địa chính, cấp giấy CN.QSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại thị trấn 

Đình Lập và thị trấn Nông Trường Thái Bình, hiện đang thực hiện kê khai cấp 

giấy CN.QSD đất. Xây dựng, xác định giá đất cụ thể các công trình, dự án theo 

quy định34. Tổ chức kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ 

phần Chè Thái Bình. Ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý môi 

trường, tài nguyên, khoáng sản. 

c) Khoa học và công nghệ 

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn triển khai các mô hình khuyến nông, 

khuyến lâm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; triển khai thực hiện kế 

hoạch khuyến công năm 2022 của Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển 

công nghiệp Lạng Sơn35. Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở lĩnh vực 

giáo dục năm học 2021-2022 theo quy định. 

5. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư; phòng chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống buôn lậu, gian lận thương mại 

a) Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

Xây dựng, ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2022, tổ chức thanh tra được 

02 cuộc (đã ban hành kết luận 01 cuộc, 01 đang thanh tra trực tiếp), với nội 

dung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tham 

nhũng; qua thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần nghiêm túc rút kinh 

nghiệm của thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý tài chính và xử lý sai phạm 

về kinh tế, số tiền 74,949 triệu đồng36.  

Duy trì và thực hiện thường xuyên lịch tiếp công dân theo quy định, 6 

tháng đầu năm, tổng số lượt công dân được tiếp là 14 lượt riêng lẻ, với 13 vụ 

việc công dân đến kiến nghị, phản ánh (không phát sinh khiếu nại, tố cáo), so 

với cùng kỳ giảm 04 lượt, 05 vụ việc. 

 Tổng số đơn quản lý trong kỳ là 83 đơn kiến nghị, phản ánh (trong đó, 

năm 2021 chuyển sang là 02 đơn, tiếp nhận trong kỳ 81 đơn), số đơn tiếp nhận 

giảm so với cùng kỳ là 58 đơn. Qua phân loại, có 83 đơn đủ điều kiện xử lý; 

trong đó, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính cấp 

huyện, xã là 79 đơn, đã giải quyết được 62/79 đơn37, đạt 78,48%, đang tiếp tục 

xem xét, giải quyết 17 đơn. Đơn không thuộc thẩm quyền và được chuyển, 

hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan khác giải quyết là 04 đơn theo thẩm 

quyền. 

                                                                                                                                    
- Đối với thị trấn Đình Lập: Quyết định giao đất, cấp giấy CNQSD đất cho 15 hộ, 15 thửa đất, với tổng 

diện tích 19.908,7 m2; hiện nay cơ quan chuyên môn tiếp tục thẩm tra số hồ sơ còn lại. 
34 Xây dựng, xác định giá đất cụ thể cho 01 hộ gia đình được giao đất không qua đấu giá QSD đất tại khu 

đất Vườn ươm khu 6 thị trấn Đình Lập; Khu đất tái định cư Pò Háng thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải; xác 

định giá đất cụ thể để tính bồi thường dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập; dự án Đường tránh ngập 

vào trung tâm các xã nghèo 30a Đồng Thắng - Cường Lợi - Lâm Ca. 
35 Huyện đăng ký, lập hồ sơ 05 đề án đề nghị Trung tâm khuyến công tỉnh thẩm tra. 
36 Trong đó: Nộp NSNN 44,260 triệu đồng; thanh toán bổ sung tiền lương, phụ cấp cho người lao động 

21,884 triệu đồng; trả lại Ban Đại diện cha mẹ học sinh 8,805 triệu đồng. 
37 Trong đó: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 01 đơn, đã giải quyết 01/01 đơn đạt 

100%; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn là 14 đơn, đã giải quyết 12/14 đơn đạt 85,71%; 

đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn là 64 đơn, đã giải quyết 49/64 đơn đạt 76,56%. 
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b) Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; chống buôn lậu, gian lận 

thương mại . 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng; chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2022; tiếp tục rà soát xây dựng, bổ sung và công khai quy 

chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị, nhằm góp 

phần 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 công 

khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với 

cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản 

công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các tiêu chuẩn, chế độ, 

định mức chi tiêu ngân sách. Hoàn thiện báo cáo kê khai tài sản, thu nhập theo 

quy định; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-

2026. Các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, 

chống các hành vi buôn lậu, trốn thuế, khai thác và vận chuyển lâm sản trái 

phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm38. 

6. Công tác nội vụ, tư pháp, cải cách hành chính 

a) Công tác nội vụ 

Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 

2022 đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; rà soát quy hoạch cán 

bộ quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giai 

đoạn 2020-2025 (2021-2026); tổ chức xét, quyết định công nhận danh hiệu thi 

đua, khen thưởng cấp huyện và đề nghị khen thưởng cấp tỉnh đối với tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 202139; đánh giá, 

phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đối với các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, phân loại chính quyền cơ sở 

năm 2021. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động kịp thời, đúng quy định40. Tiếp tục rà soát các thôn, khu 

                                           
38 Hạt Kiểm lâm phối hợp với các xã tổ chức kiểm tra, tuần rừng được 50 lượt; kiểm tra được 22 cơ sở 

kinh doanh chế biến lâm sản; phát hiện và xử lý VPHC 08 vụ, tổng số tiền phạt 89 triệu đồng. Đội QLTT kiểm 

tra được 42 vụ, phát hiện và xử phạt VPHC 24 vụ, tổng số tiền xử phạt HC 25,5 triệu đồng. Đội kiểm tra liên 

ngành tổ chức kiểm tra được 13 cơ sở về vệ sinh ATTP. 
39 Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 185 cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 11 cá 

nhân, danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 30 tập thể; tặng Giấy khen cho 69 cá nhân, 23 tập thể và 05 nông 

dân, người lao động. Quyết định khen thưởng cho 10 tập thể và 19 cá nhân trong công tác phòng, chống Covid-

19, năm 2021, 13 tập thể và 14 cá nhân trong phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới năm 2021, 24 tập thể 

và 38 cá nhân trong các phong trào thi đua chuyên đề. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 
40 Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 16 người; Nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với 85 người; Điều động 04 người. Quyết định cho hưởng phụ cấp đối với 04 người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn, cho thôi hưởng phụ cấp đối với 04 người hoạt động không chuyên trách ở thôn; Bổ 

nhiệm đối với 01 Phó chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; cho hưởng phụ cấp đối với 02 Công an viên bán chuyên 
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phố đủ điều kiện để đăng ký sáp nhập năm 2022. Xây dựng kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2022; quyết định giao chỉ tiêu biên chế các cơ quan, đơn vị năm 

2022; tổ chức tuyển dụng được 03 công chức cấp xã theo quy định; phát động 

phong trào thi đua, rà soát phân cụm thi đua năm 2022. 

b) Công tác tư pháp 

Ban hành các kế hoạch41 và triển khai thực hiện công tác Tư pháp năm 

2022; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao 

nhận thức pháp luật cho công dân. Hoạt động chứng thực, đăng ký và quản lý hộ 

tịch tại cấp huyện, cấp xã được duy trì thường xuyên, phục vụ tốt, đáp ứng nhu 

cầu chứng thực của nhân dân trên địa bàn theo quy định42. Công tác tự kiểm tra, 

rà soát văn bản, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được quan tâm43. Đẩy mạnh 

công tác hòa giải ở cơ sở, tổng số vụ hòa giải thành 07/19 vụ, còn 12 vụ đang 

giải quyết. Tiếp tục xây dựng Tổ hòa giải điển hình tiên tiến44; quan tâm công 

tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

c) Công tác cải cách hành chính 

Ban hành kế hoạch khắc phục những điểm còn hạn chế về cải cách hành 

chính và chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI và các văn bản triển khai thực hiện 

công tác cải cách hành chính năm 2022; thực hiện quy định về đơn giản hóa thủ 

tục hành chính trên địa bàn huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, 

xã cơ bản thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông45; niêm yết thủ tục hành chính theo quy 

định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn niêm yết công 

khai các thủ tục hành chính; thống kê, rà soát, cập nhật kịp thời, đầy đủ các thủ 

tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế. Tiếp tục thực hiện 

chương trình chuyển đổi số theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

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

a) Quốc phòng: Tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về 

công tác quốc phòng, quân sự địa phương; ban hành các Kế hoạch và tổ chức 

                                                                                                                                    
trách, cho thôi hưởng mức hỗ trợ đối với 02 Công an viên bán chuyên trách; Nâng lương thường xuyên đối với 

06 cán bộ, công chức cấp xã; phân công kiêm nhiệm đối với 04 người; cho đi liên hệ công tác 02 người. Bổ 

nhiệm vào ngạch CC, VC 12 người; đề nghị tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế kỳ 2 năm 

2022 đối với 03 viên chức và bổ sung kỳ 1 đối với 02 công chức. 
41 Kế hoạch quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2022; Kế hoạch thực hiện 

công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2022 trên địa bàn huyện; Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022,.. 
42  Cấp huyện, cấp xã chứng thực bản sao từ bản chính được 4.962 việc, lệ phí thu được là 26,8 triệu 

đồng; cải chính hộ tịch 04 trường hợp; đăng ký khai sinh 204 trường hợp; Đăng ký kết hôn 65 cặp; khai tử cho 

57 trường hợp; Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 494 bản sao; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 96 

trường hợp; thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi 03 trường hợp. Bổ sung hộ tịch 02 trường hợp. 
43 Ban hành 01 văn bản QPPL, rà soát 01 văn bản QPPL, tự kiểm tra 01 văn bản QPPL. 

44 Xã Đình Lập 2 tổ (thôn Kim Quán và thôn Còn Đuống), xã Cường Lợi 02 tổ (thôn Quang Hòa và thôn 

Bản Xum); xã Châu Sơn 02 tổ (thôn Háng Ý và thôn Khe Cù), xã Bắc Lãng 02 tổ (thôn Khe Chòi và thôn Bản 

Hả). 
45 Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 1.179 hồ sơ (nhận trực tuyến 191 

hồ sơ, trực tiếp 988 hồ sơ), đã giải quyết 1.145 hồ sơ, trong đó trả trước hẹn 56 hồ sơ, đúng hẹn 1.089 hồ sơ, 

không có hồ sơ chậm hẹn, đang giải quyết 34 hồ sơ 
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thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 202246; tổ chức trực chỉ huy, 

trực ban tác chiến, 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. Thực hiện công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022 đạt 100% 

chỉ tiêu giao, tổ chức Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa 

phương. Rà soát, quy hoạch đất để xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã, 

quy hoạch các công trình trong căn cứ chiến đấu của huyện. Tiếp tục thực hiện 

Đề án 237 của UBND tỉnh về xây dựng lực lượng và thực hiện chính sách đối 

với LLDQTV giai đoạn 2021-2025. Tổ chức tập huấn, huấn luyện DQTV, dân 

quân binh chủng, trinh sát và công binh theo kế hoạch. Tổ chức hội thao Trung 

đội dân quân cơ động năm 2022. 

b) An ninh: Tình hình an ninh chính trị 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 huyện47; kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh trái phép. Trật tự an toàn 

xã hội được đảm bảo; trong dịp tết Nguyên đán trên địa bàn huyện không xảy ra 

các vụ cháy nổ, tình trạng mua bán, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép. Tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện công tác cấp, quản lý CCCD, quản lý cư trú, làm sạch dữ 

liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tăng cường công tác tuần 

tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông48, tai nạn giao thông không xảy ra. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

c) Đối ngoại: Xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản về công tác đối 

ngoại năm 2022. Phối hợp nắm tình hình, 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, 

lãnh thổ biên giới quốc gia; thực hiện nghiêm túc 03 văn kiện về pháp lý trên đất 

liền Việt Nam - Trung Quốc. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

                                           
46 Kế hoạch số 79/KH-HĐ ngày 23/02/2022 về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022; Kế 

hoạch số 49/KH-HĐ ngày 16/02/2022 về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2022; Kế hoạch số 

43/KH-BCH ngày 09/02/2022 về huấn luyện lực lượng quân sự địa phương năm 2022 
47 - Phạm pháp hình sự xảy ra 03 vụ, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 02 vụ (tăng 200%). Bắt 07 vụ, 37 đối 

tượng đánh bạc, thu giữ 14,139 triệu đồng, (so với cùng kỳ năm 2021 giảm 05 vụ, 34 đối tượng), bắt 01 vụ, 01 

đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và 01 vụ, 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng thu giữ 

16,845g heroin (tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2021); phát hiện 03 vụ trồng cây có chứa chất ma túy, tịch thu, 

tiêu hủy 672 cây; 03 vụ, 03 đối tượng có hành vi hủy hoại 1.003 m2 đất. 01 vụ, 01 đối tượng cho vay lại nặng 

trong giao dịch dân sự. 

- Tiếp nhận và xử lý 14 tố giác, tin báo về tội phạm (tăng 08 tố giác, tin báo so với cùng kỳ). Điều tra theo 

thẩm quyền 15 vụ, 24 bị can; đã kết thúc hồ sơ đề nghị VKSND huyện truy tố 10 vụ, 19 bị can; hiện tiếp tục điều 

tra 05 vụ, 05 bị can. 

- Công an xã, thị trấn tiếp nhận và xử lý 13 vụ việc liên quan đến ANTT tại cơ sở, xử phạt VPHC 15 đối 

tượng vi phạm pháp luật, xử phạt 44,1 triệu đồng; tổ chức 223 buổi tuần tra, công khai; kiểm tra cư trú 206 lượt, 

phát hiện 40 trường hợp vi phạm, xử phạt 12,4 triệu đồng. Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành các quy 

định của pháp luật đến 7377/7550 hộ gia đình (đạt 98%); vận động thu hồi 14 khẩu súng, 01 hộp tiếp đạn súng 

AK, 01 nòng súng, 27 viên đạn, 05 quả lựu đạn, 02 kích điện. 
48 Tổ chức 369 ca, 1.502 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát; phát hiện, lập biên bản xử lý 

335 trường hợp vi phạm HC, số tiền xử phạt 233,1 triệu đồng. Tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ 

tại 07 trường học trên địa bàn với sự tham gia của 276 cán bộ giáo viên, 2081 học sinh tham gia. 
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Trong 6 tháng đầu năm, tuy còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là 

sự ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng UBND huyện luôn nhận 

được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh; 

sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện, sự quyết liệt của UBND huyện; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm 

của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, cố gắng của toàn thể Nhân dân, cộng 

đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện, các mục tiêu về phát triển 

kinh tế, chính sách xã hội được quan tâm triển khai ngay từ đầu năm; công tác 

kiểm tra, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện cải cách hành chính 

được tăng cường; kết quả thu ngân sách nhà nước đạt khá so với dự toán tỉnh 

giao; công tác thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm; đẩy 

mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác giải 

phóng mặt bằng, các công trình dự án khởi công mới triển khai theo kế hoạch; 

cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng 

cường; triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch "thích ứng linh hoạt, hiệu quả 

phòng, chống dịch Covid-19". Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại của công 

dân và các ý kiến kiến nghị của cử tri thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giải quyết 

kịp thời. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội. Tập trung tuyên 

truyền về các chế độ chính sách; chương trình xây dựng nông thôn mới; quản lý 

bảo vệ rừng, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. An ninh chính trị 

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

2. Khó khăn, hạn chế 

Do tiếp tục chịu sự tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các  xã, thị 

trấn đều phát sinh nhiều ca nhiễm Covid-19 và phải thực hiện các biện pháp 

cách ly, làm ảnh hưởng tới thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.  

Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, 

đến nay còn một số tiêu chí chưa có quy định cụ thể, làm ảnh hưởng tới tiến độ, 

kết quả rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của  xã, 

huyện giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. 

Kết quả thực hiện các mô hình sản xuất và các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới đạt được còn thấp so với kế hoạch. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số xã chưa quyết liệt; hiệu quả công tác 

tuyên truyền chưa cao. Một số xã chưa chủ động xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện một số Nghị quyết của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện đã ban 

hành. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề hành động năm 2022 "Siết chặt kỷ cương, 

tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá" theo Chỉ thị số 

01/CT-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện 

hiệu quả 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, kế hoạch phát 
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triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022. Tiếp tục thực hiện tốt kế 

hoạch "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". 

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; 

đôn đốc, hướng dẫn xã Châu Sơn và xã Bắc Lãng khẩn trương thực hiện các tiêu 

chí chưa đạt và hoàn thiện hồ sơ những tiêu chí đã đạt trình thẩm định trong 

tháng 9/2022. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí theo 

kế hoạch đã ban hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới, đa dạng về nội 

dung và hình thức, các mô hình tiêu biểu, đặc biệt là vệ sinh môi trường nông 

thôn, khu dân cư kiểu mẫu, thôn biên giới đạt chuẩn,...  

Đẩy mạnh công tác khuyến nông, hướng dẫn nhân dân thực hiện chăm sóc 

các loại cây trồng vụ mùa; cung ứng kịp thời các loại giống cây trông, vật nuôi, 

vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nhân dân sản xuất; chuẩn bị các 

điều kiện cho vụ sản xuất đông xuân năm 2022-2023. Tăng cường kiểm tra các 

cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

Khảo sát, chuẩn bị các điều kiện, thủ tục về các mô hình sản xuất, tổ chức thực 

hiện ngay sau khi được phân bổ vốn hỗ trợ. Đẩy mạnh thực hiện chuỗi giá trị 

sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, quan tâm các sản phẩm đăng ký tham gia 

chương trình OCOP theo Nghị quyết số 28-NQ/HU, xây dựng 02 sản phẩm 

OCOP, 1 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, củng cố 3 hợp tác xã nông nghiệp 

hoạt động có hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện hiệu quả 

cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND tỉnh; đặc 

biệt là hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường; hỗ trợ cơ sở 

sản xuất hàng hóa tập trung. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-

NQ/HU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển lâm 

nghiệp bền vững trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý 

bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo 

quy định. Cấp chứng chỉ rừng bền vững cho khoảng 4.594 ha, duy trì quản lý 

rừng bền vững 10.000 ha; trồng rừng cây gỗ lớn 300 ha, cây dược liệu dưới tán 

rừng 50ha. Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hại cây trồng, vật 

nuôi, phòng chống thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung các 

xã, thực hiện các thủ tục lập quy hoạch vùng.  

3. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác phối 

hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là các xã, thị trấn phải chủ động rà soát 

nguồn thu phát sinh, đề xuất các giải pháp phối hợp để quản lý, tổ chức thu ngân 

sách đạt hiệu quả cao hơn. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án quản lý thu 

thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn huyện giai đoạn 

2021-2025 và Đề án "chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải 

và xe máy chuyên dùng" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. Đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn huyện 

vượt dự toán UBND tỉnh giao từ 20% trở lên.  

Quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao; tăng cường 

công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống 



18 

 

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 tốt công tác xây dựng dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023. 

4. Triển khai đầu tư dự án Đường nội thị kéo dài (Km55+240 – 

Km57+230/QL4B) và khu đô thị phía Đông 2, thị trấn Đình Lập; phối hợp triển 

khai dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH.47 (Châu Sơn – Đồng Thắng). 

Tiếp tục đầu tư chỉnh trang thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông Trường Thái 

Bình. Đôn đốc các nhà thầu, chủ dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công 

các công trình, dự án; ưu tiên nguồn lực, tập trung vào dự án trọng điểm của 

huyện như: Trung tâm văn hóa thể thao và dân cư huyện Đình Lập; chuẩn bị tốt 

các điều kiện để thực hiện khởi công các công trình thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2022 ngay sau khi được phân bổ vốn; đồng thời, tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát thi công, chất lượng công trình; giải ngân kịp thời 

các nguồn vốn theo tiến độ. Tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, phấn 

đấu tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 

97%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 90%. Rà 

soát kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, lập kế hoạch đầu tư 

công năm 2023. Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư đối với dự án khởi công 

mới năm 2023. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, 

hợp tác xã; phối hợp chặt với các nhà đầu tư quan tâm đến dự án trên địa bàn 

huyện hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đề xuất đầu tư theo quy định. 

5. Phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết xây 

dựng cụm công nghiệp Khe Mạ, xã Đình Lập; hoàn thiện Quy hoạch chi tiết xây 

dựng khu đô thị phía Đông (giai đoạn 1) thị trấn Đình Lập; Quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In, thị trấn Đình Lập. 

Rà soát, nghiên cứu và thực hiện các thủ tục mở rộng địa giới hành chính thị 

trấn Đình Lập. 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, thực 

hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện 

việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CN.QSD đất đối với diện tích đất Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập trả về địa phương quản lý theo phương án 

được phê duyệt. Giải quyết cơ bản tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa 

hộ gia đình, cá nhân với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập. Nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị. 

Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự 

án, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công theo kế hoạch; đặc biệt là 

các dự án lớn, như: Trung tâm văn hóa, thể thao và dân cư huyện Đình Lập; Khu 

đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập; Cụm công nghiệp Đình Lập; Đường tránh 

ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30a Đồng Thắng – Cường Lợi – Lâm 

Ca. Xây dựng giá đất cụ thể để phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư đối với các công trình, dự án.  

6. Chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện tốt các hoạt động cuối năm học 2021-

2022, quản lý trường, lớp và học sinh trong dịp hè; chuẩn bị tốt các điều kiện để 

thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3 và lớp 7 năm học 
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2022 -2023. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là vùng 

sâu, vùng xa điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; quan tâm bố trí, sắp xếp đội 

ngũ, xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp học để chuẩn bị cho khai 

giảng năm học mới. Chỉ đạo các trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối 

với giáo viên, học sinh; tiếp tục thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid -19 trong trường học. 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt kế hoạch 

“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn 

huyện. Thực hiện tốt kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19;  

chương trình mục tiêu về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; chương trình vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Duy trì, nâng cao xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. 

 Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ 

theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 

Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc; các chính 

sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND tỉnh. Tuyên truyền các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình giảm 

nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương phù hợp với 

tình hình thực tế, thiết thực. Phấn đấu tỷ lệ thôn, khu phố có nhà văn hóa đạt 

chuẩn 80%; xây dựng từ 6% trở lên nhà văn hóa thôn đạt chuẩn. Duy trì và nâng 

cao chất lượng tiếp, phát sóng truyền thanh - truyền hình phục vụ nhân dân. - Tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 

27/7/2022).  

 Khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-

2025. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ cho các đối 

tượng; tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022; thực hiện có 

hiệu quả chương trình xoá đói giảm nghèo và công tác đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ 

98%. 

 7. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến kiến nghị của cử tri theo đúng 

quy định; tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với 

Nhân dân trên địa bàn xã Bắc Lãng; giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên. 

Tiếp tục thanh tra theo kế hoạch; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí. 

8. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương; tiếp tục huấn luyện dân 

quân tự vệ kết hợp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; huấn luyện 

dự bị động viên theo kế hoạch. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã; 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. 



20 

 

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ ổn định an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết đạt hiệu quả các vụ án, vụ việc 

xảy ra trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

tới mọi người dân về an ninh trật tự và các lĩnh vực có liên quan; tiếp tục thực 

hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao 

thông; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ. Quan tâm đầu tư sơ sở vật 

chất cho lực lượng công an chính quy ở cấp xã hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại năm 2022. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý biên giới. Tăng cường công tác hữu nghị, 

hợp tác với Chính phủ và nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc 

tạo môi trường ổn định, hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền 

biên giới quốc gia. 

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

hành chính. Tích cực thực hiện chuyển đổi số; tăng cường hướng dẫn các xã, thị 

trấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, triển khai thực hiện ở các xã, thị trấn có 

khả năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Khắc phục những điểm 

chỉ số thành phần trong cải cách thủ tục hành chính, năng lực cạnh tranh 

(DDCI). Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 5 trong 11 huyện, thành 

phố và chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) tăng 01 bậc so với năm 2021. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương hành chính của bộ máy quản lý 

nhà nước các cấp; tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực 

thi nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tổ chức tuyển dụng viên 

chức cấp huyện và công chức cấp xã năm 2022. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại cơ quan, đơn vị, phân loại chính quyền cơ sở và cán bộ, công chức, viên 

chức cuối năm 2022.  

10. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Chuẩn bị 

chu đáo các nội dung trình HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ 

họp cuối năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- Lưu: VT. 
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