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BÁO CÁO 

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

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

(Báo cáo Đoàn kiểm tra theo Chương trình số 26/CTr-UBND ngày 28/5/2022 

của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

  

 Thực hiện Chương trình số 26/CTr-UBND ngày 28/5/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Đình 

Lập báo cáo như sau: 

 I. 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 HĐND 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; ban hành các kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong tâm năm 20222; 

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. 

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 

                                           
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,… 
2 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 xây 

dựng nông thôn mới; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 18/02/2022 về giải quyết tranh chấp đất đai, …. 
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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, chỉ đạo 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 đối tượng3, 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 kế hoạch thực hiện 

xây dựng nông thôn mới trong năm; quan tâm công tác bảo đảm 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. Tổ chức kiểm tra 

tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 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.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Sản xuất nông lâm nghiệp, 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 

                                           
3 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;... 
4 Diện tích một số cây trồng chính như sau: Cây lúa Xuân 340 ha, đạt 100% kế hoạch và tăng 3,67% so 

với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 1.600 tấn đạt 94,12% kế hoạch, bằng 98,48% cùng kỳ; cây ngô xuân đạt 500 ha, 

đạt 100% kế hoạch, tăng 1,91% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 2.644 tấn đạt 100% kế hoạch, tăng 7,47% so 

với cùng kỳ; Cây củ có chất bột 105 ha, đạt  95,05% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ; cây thực phẩm diện tích  

335 ha đạt 95,04% kế hoạch, bằng 95,48% cùng kỳ; cây công nghiệp hàng năm 60 ha đạt 85,71% kế hoạch, bằng 

86,26% cùng kỳ; cây hàng năm khác 20 ha.  
5 Trong đó, tổng đàn trâu 854 con bằng 100,47% kế hoạch, tăng 1,3% so với cùng kỳ; tổng đàn bò 2.374 

con bằng 100,38% kế hoạch, bằng 96,15% cùng kỳ; tổng đàn dê 1.708 con, bằng 80% kế hoạch, tăng 1,06% so 

với cùng kỳ; tổng đàn lợn 2.210 con, bằng 91,13% kế hoạch, bằng 95,17% cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 144.980 

con bằng 99,56% kế hoạch, bằng 89,87% cùng kỳ.  
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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 900 ha, đạt 

90% kế hoạch, bằng 90% cùng kỳ; trồng cây gỗ lớn đạt 250 ha; 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% 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, xử lý nghiêm việc khai 

thác, vận chuyển lâm sản trái phép8. Chuẩn bị tổ chức bàn giao cấp chứng chỉ quản 

lý rừng bền vững cho các xã, thôn và hộ dân với diện tích 4.594 ha.  

Công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai - TKCN: Các 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 biện 

pháp canh tác, sử dụng 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 trồng. Thực hiện tốt công tác 

điều tra phát hiện, dự báo, chỉ đạo phòng trừ dịch hại cây trồng 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 trồng9. Cung ứng kịp thời các loại giống cây trồng, vật tư 

                                           
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 Tình hình sâu bệnh gây hại trên các cây trồng chủ yếu là: Sâu tơ, Sâu xanh, Bọ nhảy, Rệp, Bệnh héo 

xanh, 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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phân bón phục vụ nhân dân sản xuất10. Quan tâm triển khai, nhân rộng các mô hình 

sản xuất11. 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 

tỉnh12. 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.  

Hiện đang tập trung xây dựng 02 sản phẩm OCOP (chuối, gừng), 1 chuỗi 

liên kết tiêu thụ sản phẩm chè, xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của 3 hợp tác xã 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. 

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; 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; rà soát, xây dựng Kế hoạch xây 

dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025; tập trung chỉ đạo các xã đăng 

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

cao (xã Bắc Lãng) dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2022; ngoài ra, tiếp tục 

củng cố các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới 

nâng cao, từng bước hoàn thiện các tiêu chí của 2 xã chưa đạt chuẩn còn lại (xã 

Lâm Ca, xã Đồng Thắng); chỉ đạo 2 thị trấn xây dựng đô thị văn minh theo kế 

hoạch. Tiếp tục thực hiện phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang 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 xây dựng 13 thôn biên 

giới đạt chuẩn theo kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm đạt thêm 04 tiêu chí so với 

cuối năm 2021, bình quân trên địa bàn huyện đạt 17,2 tiêu chí/xã. 

2. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị 

a) Công tác quy hoạch: Quản lý tốt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất 

đai, thực hiện công bố công khai các quy hoạch theo đúng quy định; tiếp tục 

thực hiện lập các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các quy hoạch đang thực hiện gồm: 

+ Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; xây dựng kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023. 

                                           
10 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.  
11 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). 
12 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. 
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+ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Đình Lập tỷ lệ 

1/500: UBND huyện đã phê duyệt đồ án, hiện đang thực hiện công bố, công khai 

quy hoạch theo quy định. 

+  Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đình Lập, tỷ lệ 1/500: 

UBND huyện đã tổ chức thẩm định, hiện đang tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư 

hoàn thiện quy hoạch để phê duyệt. 

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại 

xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỷ lệ 1/500, UBND huyện đã phê duyệt nhiệm vụ, 

hiện đang hoàn thiện đồ án và hồ sơ để phê duyệt theo quy định; 

+ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng các xã: đã phê duyệt nhiệm vụ 

được 04 xã, hiện phòng chuyên môn đang phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND 

các xã lập nhiệm vụ quy hoạch các xã còn lại hoàn thành trong tháng 6, dự kiến 

phê duyệt đồ án quy hoạch được 06 xã trong tháng 9/2022; phấn đấu thực hiện 

xong việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung 10/10 xã trong năm 2022. 

+ Triển khai lập Quy hoạch chi tiết trung tâm cụm các xã đã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao: UBND huyện đã bổ sung danh mục và bố trí một phần 

kinh phí cho việc triển khai thực hiện lập quy hoạch theo quy định. 

+ Quy hoạch vùng huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tầm 

nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000: Hiện đang phối hợp với Sở Xây dựng rà 

soát, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương về nhiệm vụ quy hoạch. 

+ Rà soát, góp ý vào dự thảo Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Đình Lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: UBND huyện đã gửi tài 

liệu cho các cơ quan, đơn vị, ngành và UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, tổng 

hợp ý kiến, chuẩn bị các điều kiện làm việc với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh. 

b) Công tác phát triển đô thị: tiếp tục quan tâm phát triển đô thị, năm 

2021 hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư khu 6, thị trấn Đình 

Lập (60 lô đất ở), khu dân cư tại khu chợ thị trấn Nông Trường Thái Bình (109 

lô đất ở); năm 2022 khởi công xây dựng Khu trung tâm văn hóa, thể thao và dân 

cư huyện Đình Lập, dự án sau khi hoàn thiện đầu tư hạ tầng sẽ bố trí được 225 

lô đất ở.  

Tích cực phối hợp với nhà đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập; dự án có tổng diện tích 14,97 ha, 

với tổng số 180 hộ bị ảnh hưởng, (trong đó phạm vi xã Đình Lập là 6,8 ha, với 

65 hộ bị ảnh hưởng; phạm vi thị trấn Đình Lập 7,9ha, với 115 hộ bị ảnh hưởng). 

Kết quả 6 tháng đầu năm đã thực hiện xong công tác đo đạc, kiểm đếm được 

160/180 hộ, tổng diện tích bị ảnh hưởng là 14,2/14,97ha. Hiện nay đang thực hiện 

hoàn thiện các hồ sơ biên bản để ký xác nhận với các hộ dân đã kiểm đếm xong. 

Tiếp tục đo đạc kiểm đếm các trường hợp còn lại. 

Củng cố Đội quản lý trật tự đô thị, quan tâm bố trí phương tiện cho Đội 

quản lý trật tự đô thị thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đầu tư chỉnh trang hệ thống 

vỉa hè, rãnh thoát nước, bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí khu vực trung 
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tâm thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình. Tổ chức đưa các hộ bán 

hàng trên vỉa hè, lòng đường vào bán hàng ổn định tại chợ thị trấn Nông Trường 

Thái Bình; xây dựng kế hoạch tổ chức ngày chợ phiên thị trấn Nông Trường 

Thái Bình.  

3. Tình hình phát triển công nghiệp 

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. Giá trị sản xuất các mặt hàng công nghiệp, 

tiểu thủ công tính theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm ước đạt 64,8 tỷ đồng, tăng 

9% so với cùng kỳ13. Trong khi thực hiện thủ tục phê duyệt thủ trương đầu tư, 

thành lập cụm công nghiệp Đình Lập, UBND huyện đã chủ động tổ chức lập đồ 

án Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Đình Lập tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đình Lập, lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án; quan tâm công tác tuyên truyền tới nhân dân về chủ 

trương xây dựng cụm công nghiệp Đình Lập, chuẩn bị các điều kiện thực hiện 

giải phóng mặt bằng để dự án triển khai theo kế hoạch. Sau khi hoàn thiện các 

thủ tục ở cấp tỉnh là UBND huyện có thể phê duyệt ngay các thủ tục thuộc thẩm 

quyền của cấp huyện để sớm khởi công dự án, tạo bước phát triển mới trên địa 

bàn huyện Đình Lập.  

Thường xuyên đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện các hạng mục của dự án đầu 

tư Nhà máy gia công, sản xuất sản phẩm từ nhựa thông huyện Đình Lập với quy 

mô 14.500 tấn sản phẩm/năm từ nhựa thông. Hiện nay nhà máy đã được xây 

dựng cơ bản hoàn thiện, chỉ còn hàng mục nồi hơi chưa lắp đặt được do chuyên 

gia người Trung Quốc chưa sang được để hướng dẫn lắp đặt.  

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức khảo sát, thực hiện 

các thủ tục đầu tư dự án điện gió trên địa bàn huyện Đình Lập. Theo dự thảo Đề 

án tổng thể phát triển điện gió tỉnh Lạng Sơn có 9 dự án điện gió trên địa bàn 

huyện Đình Lập (có 3 dự án trên địa bàn 2 huyện Lộc Bình, Đình Lập) với tổng 

công suất 1.279 MW, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 sẽ đầu tư 3 nhà máy điện 

gió với công suất 326 MW.  

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Công tác tiếp công dân: Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn, các cơ quan, 

đơn vị duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số lượt tiếp công dân là 19 lượt riêng lẻ 

(không có đoàn đông người) với 18 vụ việc công dân đến kiến nghị, phản ánh, 

không có khiếu nại, tố cáo14 (so với cùng kỳ năm 2021 giảm 04 lượt/06 vụ việc). 

                                           
13 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,.. 
14- Tại Phòng Tiếp công dân của huyện và trụ sở các Phòng, ban chuyên môn: Không phát sinh lượt tiếp 

công dân.  
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Nội dung tiếp công dân chủ yếu là đề nghị, phản ánh liên quan đến đất đai, tài 

sản trên đất, như: đề nghị giải quyết phá hoại tài sản trên đất (cây thông, cây 

vải); đề nghị xem xét giải quyết tranh chấp đất đai; đề nghị xác minh ranh giới 

khu đất, đề nghị xem xét việc bồi thường, hỗ trợ diện tích đất bị thu hồi để thực 

hiện các dự án trên địa bàn huyện,… Các vụ việc đã được các cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận, giao bộ phận chuyên môn xem xét, tham mưu xử lý theo quy định. 

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện tổ chức đối thoại với nhân dân được 02 

cuộc tại thị trấn Đình Lập và xã Bắc Lãng. Chủ tịch UBND huyện chủ động mời 

đại diện các hộ dân liên quan đến Chợ thị trấn Đình Lập đến làm việc, trao đổi, 

thảo luận để tìm hướng giải quyết vướng mắc liên quan đến việc bán đấu giá 

Chợ thị trấn Đình Lập.  

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổng số đơn tiếp nhận là 117 đơn, 

(trong đó, có 02 đơn năm 2021 chuyển sang), số đơn tiếp nhận trong kỳ là 115 

đơn15. Qua phân loại, có 117 đơn kiến nghị, phản ánh, không có đơn khiếu nại, 

tố cáo.  

Qua xử lý đơn thư của công dân, có 116 đơn kiến nghị, phản ánh đủ điều 

kiện xử lý, có 01 đơn không đủ kiều kiện xử lý (đơn không có địa chỉ người viết 

đơn); trong đó: đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan 

hành chính là 112 đơn; đơn không thuộc thẩm quyền và được chuyển, hướng 

dẫn công dân viết đơn đến cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết là 04 đơn 

kiến nghị. 

Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền trong 6 tháng đầu năm được 

89/112 đơn16 đạt tỷ lệ 79,46%; đang tiếp tục xem xét, giải quyết 23 đơn.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Trong 6 tháng đầu năm, tuy còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là 

sự ảnh hưởng của dịch 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 Huyện ủy, 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 - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm triển khai ngay 

từ đầu năm, kết quả đạt tiến độ so với kế hoạch; công tác kiểm tra, chấp hành kỷ 

                                                                                                                                    
- Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn tiếp 19 lượt với 18 vụ việc. Trong đó, Chủ tịch UBND xã tiếp theo lịch 

tiếp công dân định kỳ 06 lượt, với 05 vụ việc; tiếp đột xuất 02 lượt với 02 vụ việc; công chức tiếp thường xuyên 

11 lượt với 11 vụ việc. 
15- UBND huyện quản lý trong kỳ: 05 đơn tiếp nhận trong kỳ, không có đơn tồn từ năm 2021 chuyển 

sang. Đơn do các cơ quan chuyên môn quản lý trong kỳ: 16 đơn tiếp nhận trong kỳ, không có đơn tồn từ năm 

2021 chuyển sang. Đơn do UBND các xã, thị trấn quản lý trong kỳ: 96 đơn (trong đó có 02 đơn tồn từ năm 2021 

chuyển sang, 94 đơn tiếp nhận trong kỳ). 
16- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 02 đơn, đã giải quyết 02/02 đơn, đạt tỷ lệ 

100%. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn là 15 đơn, đã giải quyết 14/15 đơn, đạt tỷ 

lệ 93,33%. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn là 95 đơn, đã giải quyết 73/95 đơn, đạt 

tỷ lệ 76,84%. 
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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. Những 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 vào 4 tháng đấu năm 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 việc rà 

soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của  xã, huyện giai 

đoạn 2021-2025 và năm 2022. 

- Trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai giữa Công ty lâm nghiệp 

với người dân, còn một số người dân không hợp tác, gây khó khăn trong quá 

trình giải quyết. Đối với những trường hợp hòa giải không thành nhưng Công ty 

không đề nghị Tòa án nhân dân giải quyết nên kết quả giải quyết đạt chưa cao. 

- Việc giao đất của Công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý 

còn có những vướng mắc, do còn nhiều diện tích đất chưa xử lý xong tài sản 

trên đất nên không đủ điều kiện giao đất, cấp giấy CN.QSD đất theo phương án 

được phê duyệt.  

- Một số hộ gia đình trước đây đã được UBND huyện giao quyền quản lý 

và sử dụng (sổ xanh) nhưng thực tế chỉ sử dụng một phần hoặc không sử dụng 

mà do nhiều hộ gia đình khác sử dụng; nay một số hộ gia đình được giao sổ 

xanh không đồng ý ký văn bản để quyết định thu hồi đất, nên chưa thực hiện 

giao đất cho hộ đang sử dụng theo phương án được phê duyệt. 

IV. 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 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ thực 
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hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

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. Các thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên theo sát các xã, 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,... Rà soát, hoàn thiện kế hoạch xây dựng 

huyện nông thôn mới. 

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.  
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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 

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, trình phê duyệt chủ 

trương đầu tư, hoàn thiện Quy hoạch chi tiết, Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án xây dựng cụm công nghiệp Đình Lập; hoàn thiện Quy hoạch chi 

tiết xây dựng khu đô thị phía Đông 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. 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.  
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6. Chỉ đạo ngành giáo dục tổng kết 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 2022 -2023; tổ 

chức tốt kỳ thi THPT quốc gia và thi tuyển sinh các cấp học năm 2022; hoàn 

thiện các tiêu chí, hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh công nhận Trường Mầm non II 

Bính Xá đạt chuẩn quốc gia. 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. Đẩy mạnh công tác 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 

thanh niên. Tiếp tục thanh tra theo kế hoạch; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 
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đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; tiếp tục thực 

hiện 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. Tham gia Hội thi, hội thao quốc phòng. Tổ chức 

diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã (Kiên Mộc, Bắc Xa, Châu Sơn, Bắc Lãng, 

Đồng Thắng); tổ chức Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022; bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. Tổ chức khám tuyển 

công dân nhập ngũ năm 2023. 

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). 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 tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển 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. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Để hoàn thành được 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới cần rất nhiều 

kinh phí để thực hiện (dự kiến khoảng 921 tỷ đồng). Bên cạnh việc huy động các 

nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp và người dân thì cũng cần một phần kinh 

phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện như: Cứng hòa đường huyện 64,7km, 
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kinh phí khoảng 194,1 tỷ đồng; cứng hóa đường trục xã 64,79km, kinh phí 

khoảng 110,14 tỷ đồng; cứng hóa đường trục thôn 15,6km, kinh phí khoảng 

30,64 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các tuyến nội thị tại 2 thị trấn dài 

16,2km, kinh phí khoảng 129,6 tỷ đồng; đầu tư 32 công trình thủy lợi, kinh phí 

khoảng 53,87 tỷ đồng; xây dựng 01 công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung áp dụng biện pháp phù hợp, kinh phí khoảng 50 tỷ đồng;... 

Do đó, UBND huyện Đình Lập đề nghị UBND tỉnh xem xét, ưu tiên bố trí 

kinh phí thành 1 mục riêng cho huyện Đình Lập thực hiện các tiêu chí huyện 

nông thôn mới để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới trong 

năm 2024. 

2. Dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

44/NQ-HĐND ngày 25/11/2021 của HĐND tỉnh, với chiều dài 10,3km, tổng 

mức đầu tư 338.912 triệu đồng, thời gian thực hiện đầu tư từ năm 2023 - 2026. 

Ngày 31/5/2022, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342, đoạn thuộc địa phận huyện Ba Chẽ, tiếp giáp 

với tỉnh Lạng Sơn, thời gian thực hiện tối đa 3 năm trong giai đoạn năm 2022-

2025. Hai dự án được đầu tư sẽ kết nối giữa hai thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng 

Sơn) và thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), rút ngắn quãng đường và hành 

trình di chuyển, tăng cường liên kết vùng, phát triển du lịch dịch vụ, phục vụ 

vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Do đó, 

đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, chủ đầu tư dự án Đường giao 

thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập sớm triển khai, hoàn 

thiện các thủ tục đầu tư để kịp thời thực hiện dự án ngay từ đầu năm 2023. 

3. Hiện tại, trên địa bàn huyện Đình Lập có 16 thôn, 1 xóm chưa có sóng 

điện thoại di động; 8 thôn, 2 xóm sóng điện thoại di động yếu. Để đẩy mạnh 

công tác chuyển đổi số và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh 

trên địa bàn huyện Đình Lập trong thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông sớm lắp đặt trạm BTS 

để phủ sóng điện thoại di động đến 100% các thôn, bản trên địa bàn huyện Đình 

Lập. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn và Đoàn kiểm tra./. 
 

Nơi nhận: 
- Thành phần Đoàn kiểm tra; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH, KTHT, NNPTNT, 

  Thanh tra huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.  
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
 


		2022-06-09T07:01:48+0700




