
  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 266/BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 09  tháng 7 năm 2018 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác tháng 6 năm 2018, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2018 

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại của UBND huyện trong năm 2018; Ủy ban nhân dân 

huyện Văn Quan báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 6 năm 2018, nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 7 năm 2018 như sau:                                 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất Nông, Lâm nghiệp: 

a) Nông nghiệp:  

- Trồng trọt:  

+ Vụ Đông - Xuân: Tiến độ sản xuất vụ Xuân năm 2018 luỹ kế thực hiện 

gieo cấy các cây trồng ước tính hết tháng đạt được: Tổng diện tích gieo trồng: 

4.613,43 ha, đạt 101,6% KH; bằng 101,4% CK. Diện tích cụ thể của một số cây 

trồng chính như sau:
(1)

 

+ Sản xuất vụ mùa: Các hộ nông dân đang chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

cho sản xuất vụ mùa. Ước tính số liệu các cây trồng thực hiện được như sau: Cấy 

Lúa mùa sớm 8,5 ha, bằng 102,4% CK, làm đất 1.076,0 ha, bằng 100,4% CK, Gieo 

mạ 205 tấn, bằng 100,0% CK, trồng Ngô 63,0 ha, bằng 101,0% CK, Khoai lang 

45,0 ha, bằng 99,6% CK, Đỗ tương 81,4 ha, bằng 100,5% CK, Lạc 10,0 ha, bằng 

125,0% CK, Rau đậu các loại 77,0 ha, bằng100,2% CK. 

- Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn huyện vẫn 

phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm và thủy 

sản. Công tác tiêm phòng và kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ cho gia súc, 

gia cầm được chỉ đạo thực hiện.  

- Tình hình dịch bệnh: Trong tháng tại các hộ chăn nuôi có xuất hiện bệnh tụ 

huyết trùng, tiên mao trùng ở đàn trâu, bò làm 25 con mắc bệnh. Bệnh tụ huyết 

trùng, tiêu chảy ở đàn lợn làm 87 con mắc bệnh, 06 con bị chết. Bệnh Newcastle, 

tụ huyết trùng ở đàn gia cầm làm 165 con mắc bệnh, làm 67 con bị chết. Đã chỉ 

đạo thực hiện công tác tiêm phòng theo quy định
(2)

. 

                                           
1 Lúa 1.476,06 ha, đạt 99,4%KH, bằng 98,93%CK; Ngô 1.329,86 ha, đạt 101,52%KH, bằng 101,47%CK(Trong đó:  

Ngô trồng xuống ruộng: 305,37 ha, bằng 77,33%CK); Khoai lang 106,18 ha, đạt 106,18%KH, bằng 103,02%CK; 

Sắn 132,51 ha, đạt 90,14%KH, bằng  89,27%CK; Mía 15,4 ha, đạt 102,67%KH, bằng 109,76%CK; Thuốc lá 59,88  

ha, đạt 85,54% KH, bằng  85,82%CK; Lạc 83,45 ha, đạt 105,63% KH, bằng  105,19%CK; Đỗ tương 60,72 ha, đạt 

106,53%KH, bằng 106,32%CK; Rau các loại: 1.026,56 ha, đạt  99,18%KH, bằng 104,58%CK( trong đó Khoai tây 

59,44 ha, đạt  84,91%KH, bằng  117,17%CK); Đậu các loại 90,29 ha, đạt 120,38%KH, bằng  115,08%CK. 
2
 Đối với đàn trâu, bò: Tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng được 560 con, lũy kế 1.330 con, đạt 22,17%KH, bằng 

33,97%CK; tiêm phòng bệnh lở mồm long móng 2.138 con, lũy kế 5202 con, đạt 32,51 % KH, bằng 79,38%CK; 

tiêm phòng bệnh Tiên mao trùng được 185 con, lũy kế 1.070 con, đạt 53,50%KH, bằng 73,79%CK. Đối với đàn lợn: 
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- Kiểm dịch vận chuyển được 75 con, lũy kế 65 con, bằng 92,48% CK; 

Kiểm soát giết mổ được 625 con, lũy kế 3.625 con,  bằng 93,55% CK. 

- Thủy sản: Tình hình nuôi trồng thủy sản được duy trì phát triển, số lồng cá 

hiện có 233 lồng (Thị Trấn: 222 lồng; Xuân Mai 11 lồng). 

Khuyến nông: Chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền, tập huấn
(3)

, nội dung 

tuyên truyền, vận động nông dân tích cực phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng, 

phòng, chống dịch bệnh vật nuôi; hướng dẫn cách phòng trừ sâu bệnh cây trồng; 

kỹ thuật gieo mạ; kỹ thuật trồng các loại cây rau màu: Dưa hấu, bí xanh, ớt… Chỉ 

đạo phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức Phiên chợ khuyến nông tại 

chợ Ba Xã, xã Tân Đoàn thu hút đông đảo bà con nông dân tham dự. Kết quả triển 

khai một số mô hình như sau
(4)

: 

Bảo vệ thực vật: Trên lúa xuân rầy các loại gây hại cục bộ trên diện rộng, 

các đối tượng khác gây hại rải rác; trên cây ớt, dưa hấu, bí xanh bệnh héo xanh, 

bệnh thối đốt gây hại cục bộ, các loại sâu bệnh khác gây hại nhẹ. Trên cây Hồi, bọ 

ánh kim trưởng thành, sâu đo, bệnh đốm lá gây hại ở mức độ nhẹ. Đã chỉ đạo, thường 

xuyên kiểm tra sâu bệnh hại lúa xuân, ngô xuân, cây ớt, dưa hấu, bí xanh, cây Hồi 

và đã hướng dẫn Nhân dân chủ động phòng trừ kịp thời có hiệu quả. 

b) Lâm nghiệp: Trong tháng diện tích trồng rừng được 18,047 ha, lũy kế 

được 393,807 ha, đạt 68,8% KH, bằng 65,6% CK. 

Trồng cây phân tán và cây Nhân dân tự trồng:  

- Trồng cây phân tán lũy kế được 183.850 cây tương đương 166,02 ha đạt 

39,53% KH.  

- Nhân dân tự trồng được 46.123 cây, tương đương 65,712 ha. Cụ thể: 

11.006 cây Hồi, tương đương 22,012 ha; 27.710 cây lấy gỗ các loại, tương đương 

25,19 ha; 7.407 hốc tre, mai các loại, tương đương 18,51 ha). 

- Trồng cây ăn quả các loại: 15.498 cây, tương đương 38,74 ha. 

Thực hiện KH trồng 300 ha Sở: Tổng số cây Sở trồng được 1.380 cây, lũy 

kế 97.245 cây, tương đương 162,075 ha, đạt 54,025% KH. 

Trồng rừng Sản xuất, Phòng hộ: 

                                                                                                                                        
Tiêm phòng bệnh Dịch tả lợn 6.525 con, lũy kế 7.535 con, đạt 44,32%KH, bằng 118,20%CK; tiêm phòng bệnh tụ 

huyết trùng 1.050 con, lũy kế 2.260 con, bằng 35,73CK; Tiêm phòng bệnh lepto được 60 con, lũy kế 660 con, đạt 

13,20%KH, bằng 24,54%CK. Đối với đàn gia cầm: Tiêm phòng bệnh Newcastle và Tụ huyết trùng được 5.750 lượt 

con, lũy kế 29.300 lượt con, đạt 45,08%KH, bằng 104,77%CK. Đối với chó, mèo: Tiêm phòng bệnh Dại được 184 

con, lũy kế 407con, đạt 13,57%KH, bằng 48,45%CK.  
3 Luỹ kế 10 lớp/435 lượt người tham dự, nội dung kỹ thuật trồng cây ăn quả và trồng nghệ đen. Chỉ đạo các cơ sở xã 

tuyên truyền được 9 cuộc/389 lượt người, luỹ kế 55 cuộc/2.249 người tham dự, 
4 Mô hình trồng cây dƣợc liệu dƣới tán rừng hồi: Thực hiện tại xã Văn Mộng, diện tích 01 ha, trồng thử nghiệm 04 cây 

dược liệu gồm Đinh lăng, Ba kích, Hà thủ ô, sa nhân tím, với 02 hộ gia đình tham gia; Mô hình hỗ trợ giống 60%, phân bón 

40% cho các hộ thực hiện. Hiện nay đã trồng xong, tỷ lệ sống đạt trên 90%, cây sinh trưởng phát triển bình thường; Mô hình 

lúa: Kết hợp Công ty Mahyco Việt Nam triển khai mô hình gieo cấy giống lúa lai TH 3-5, lúa thuần Hà Phát 3,GBS9 quy mô 

2ha(Giống lúa lai TH 3-5: 1,5 ha triển khai tại các xã Khánh Khê, Vĩnh Lại, Tú Xuyên; Giống lúa thuần Hà Phát 3 với diện 

tích 0,4 ha tại xã Khánh Khê và GBS9 0,1 ha tại xã Tú Xuyên). Mô hình hỗ trợ 100% giống và kỹ thuật. Hiện nay cây sinh 

trưởng khá, đang trong giai đoạn trỗ- ngậm sữa. Mô hình của Nhân viên khuyến nông các xã: Xây dựng được 21 mô hình 

trình diễn các giống ngô lai, lúa lai, lúa thuần, bí xanh, cây lâm nghiệp với diện tích 3,6 ha. Các mô hình sinh trưởng khá tốt. 
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- Trồng rừng phòng hộ: Thực hiện tại xã Phú Mỹ với diện tích 25ha, đang 

trình phê duyệt hồ sơ theo quy định 

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất: thực hiện tại xã Trấn Ninh, diện tích dự kiến 

35ha; đã tiến hành khảo sát thiết kế xong đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt. 

- Chăm sóc rừng phòng hộ: Chỉ đạo đơn vị tư vấn tiến hành xác minh xong 

hiện trạng trồng rừng phòng hộ của 14 hộ tại thôn Bản Mù, xã Tú Xuyên, với diện 

tích 30ha. Đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương án chi trả tiền chăm sóc năm 

thứ 3 cho các hộ thực hiện dự án. 

Khoán bảo vệ rừng phòng hộ: Đã chỉ đạo Đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát 

thực tế xong, đang trình Sở NN&PTNT thẩm định và phê duyệt. 

c) Chương trình xây dựng nông thôn mới:  

Chỉ đạo kiện toàn lại Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện; ban hành quy 

chế hoạt động của VPĐP, phân công nhiệm vụ cho các thành viên VPĐP. Chỉ đạo 

tổ chức họp BCĐ NTM đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 và xây dựng kế 

hoạch thực hiện năm 2018, họp kiểm điểm đánh giá kết quả triển khai quý I/2018; 

Chỉ đạo tổ chức kiểm tra Chương trình xây dựng NTM, tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2018 và thường xuyên kiểm tra công tác 

thực hiện các mô hình HTPTSX, các hạng mục công trình XDCB năm 2018 tại 

Văn An, Vân Mộng. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan phụ trách tiêu chí chủ 

động phối hợp với UBND xã Văn An kiểm tra, đánh giá, hoàn thành lại các thủ tục 

theo quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh, 

xong trước 25/6/2018 để mời các Sở, ngành của Tỉnh đến thẩm định trong tháng 7 

năm 2018. Hiện tại đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh. 

2. Giao thông, Thủy lợi, Đầu tƣ xây dựng, Giải phóng mặt bằng, Tiểu 

thủ công nghiệp, Thƣơng mại: 

a) Giao thông:  

Tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên đường huyện, đường 

nội thi, quản lý hành lang ATGT. Chỉ đạo tổ chức 01 khoá với 41 học viên tham gia 

lớp học cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1. Thường xuyên chỉ đạo công tác quản 

lý, sửa chữa thường xuyên, công tác quản lý ATGT.  

Trong tháng phân bổ xi măng cho các xã, thị trấn được 15 tấn. Lũy kế tính 

đến ngày 20/6/2018 được 2.554,6 tấn, đạt 129% KH. Trong đó: Xi măng Nghị 

quyết 03 là 1.940 tấn đạt 100%; xi măng tạm ứng của tỉnh 561,6 tấn. Cung ứng 

ống cống lũy kế tính đến ngày 20/6/2018 được 105m. Lũy kế cung ứng sắt thép 

được 1.700 kg. 

Mở mới nền đường lũy kế 20,7 km, đạt 35,5% KH
(5)

. Sửa chữa nền đường 

lũy kế 99,3 km đạt 37,5% KH
(6)

. Khối lượng thực hiện: Khối lượng đào, đắp lũy kế 

1.620,8 m
3
, đạt 79,4% KH; Khai thác cát + sỏi: lũy kế 2.324 m

3
, đạt 43,2% KH; 

                                           
5 Mở mới đường ô tô (đường xã) lũy kế thực hiện được 1,2km; mở mới đường dân sinh lũy kế 19,5km. 
6 Sửa chữa đường ô tô trong tháng lũy kế được 17 km; sửa chữa đường dân sinh trong tháng lũy kế được 82,1km. 
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Phát quang hành lang đường lũy kế 310.181 m
2
, đạt 141,7% KH. Công tác xây 

dựng đường BTXM tại các xã thị trấn lũy kế được 43,4 km, đạt 88,54% KH
(7)

. 

Tổng ngày công huy động được trong tháng được 820,0 công, lũy kế 24.449 

công (tính đến ngày 20/6/2018). Tổng giá trị thực hiện trong tháng đƣợc 

140,382 triệu đồng; lũy kế 7.606,482 triệu đồng
(8)

. 

b) Thủy lợi: Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Phong trào RQĐX năm 

2018: Tổng số công huy động 979 công, lũy kế 8.107 công, đạt 124,6% KH; Nạo 

vét, phát quang mương đạt 16.363m, lũy kế 113.359m, đạt 144,3% KH; nạo vét, tu 

sửa 03 đập, lũy kế 34 đập, đạt 226,6% KH; Kè 01 ao chứa nước, lũy kế 02 ao; xây 

mới 25 mương với tổng chiều dài là 3.742m; xây giếng lũy kế 4 cái, xây bể lũy kế 

3 cái, xây 2 đập, lũy kế 10 cái. Cung ứng xi măng 274 tấn, đạt 98,96% KH; cát 

282m
3
; đá dăm 283,2m

3
; đá hộc 249,9m

3
; gạch bê tông 1.750 viên. Nhân dân đóng 

góp tiền mua vật liệu 44,050 triệu đồng; đóng góp công quy ra tiền được 48 triệu 

đồng. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các công trình thủy lợi năm 2018 được 

04 công trình; trong đó: 01 công trình đang trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu; 03 công trình đang thi công.            

c) Đầu tư xây dựng: 

Tổng nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn 

là 87.223,799 triệu đồng. Kết quả thực hiện và giải ngân các nguồn vốn như 

sau:
(9)

 

                                           
7 Đường trục xã thực hiện theo đề án phát triển đường GTNT nhiện vụ trọng tâm của huyện năm 2018 (nhà nước và 

nhân dân thực hiện) lũy kế thực hiện được: 8,22 km, đạt 54,8% KH; Đường ngõ xóm trong tháng thực hiện được: 

0,58km; lũy kế thực hiện được 23,08km; Đường trục thôn do nhân dân thực hiện lũy kế được 1,6 km; Đường nội 

đồng lũy kế thực hiện được 10,5 km. 
8 Xi măng thực hiện được trong tháng lũy kế 15 tấn; thành tiền thực hiện được trong tháng 17,382 triệu đồng; thành 

tiền lũy kế lũy kế 2.983,783 triệu đồng; Ống cống các loại lũy kế 105m, lũy kế thành tiền 70,2 triệu đồng; Khối 

lượng sắt, thép thành tiền lũy kế 29,8 triệu đồng; Đóng góp bằng tiền lũy kế được 855,3 triệu đồng; Đóng góp ngày 

công lao động quy ra tiền trong tháng được 123,0 triệu đồng;  lũy kế được 3.667,4 triệu đồng.  

9
   Vốn đầu tƣ công: Tổng nguồn vốn đầu tư công 65.233,799 triệu đồng. Kết quả thanh toán vốn đầu tư công đến 

hết ngày 30/6/2018 được 37.791,630 triệu đồng, đạt 57,93%KH. Vốn Cân đối Ngân sách địa phƣơng (tỉnh quản 

lý): Vốn bố trí 8.000 triệu đồng, bố trí 05 dự án chuyển tiếp. Đến hết ngày 30/6/2018 đã giải ngân được 7.271,414 

triệu đồng, đạt 90,89%KH vốn, chủ yếu là thanh toán công trình có khối lượng hoàn thành. Đến thời điểm này có 01 

công trình đã quyết toán; 03 công trình đã hoàn thành chờ nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; 01 công trình 

chuyển tiếp khối lượng thi công đạt trên 75%. Vốn Ngân sách tỉnh (thu từ sử dụng đất) hỗ trợ dự án đầu tƣ xây 

dựng nông thôn mới: Vốn bố trí 4.000 triệu đồng, bố trí cho 04 công trình chuyển tiếp được bổ sung cuối năm 

2017. Hiện nay, nguồn vốn chưa giải ngân do chưa có thông báo vốn. Mặc dù khó khăn về vốn do nguồn thu sử 

dụng đất chỉ được phân bổ vào cuối năm, kế hoạch vốn thấp, tuy nhiên chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu đẩy 

nhanh tiến độ thi công, đến nay có 02 công trình đã hoàn thành; 01 công trình khối lượng đạt 85%; 01 công trình đã 

thi công khối lượng 65%.  Vốn Cân đối Ngân sách địa phƣơng tỉnh phân cấp cho huyện theo Nghị quyết số 

03/2016/NQ-HĐND: Vốn bố trí 8.402 triệu đồng, cho 01 dự án hoàn thành, 02 dự án chuyển tiếp, 02 dự án khởi 

công mới, 03 dự án chuẩn bị đầu tư và hỗ trợ xi măng GTNT, thủy lợi nhỏ. Giải ngân được 7.320 triệu đồng cho 

thanh toán nợ 02 công trình, khởi công mới 01 công trình và thực hiện hỗ trợ xi măng GTNT, đạt 87,12%KH. Đang 

thẩm tra quyết toán 01 công trình; 02 công trình trụ sở UBND xã chuyển tiếp năm 2017 đã nghiệm thu đưa vào sử 

dụng (Tri Lễ, Yên Phúc); khởi công mới gồm 02 công trình nhà trụ sở xã (Hòa Bình, Tràng Các) đang thi công; đối 

với 03 công trình chuẩn bị đầu tư dự kiến quý III thực hiện lập thủ tục đầu tư (Vĩnh Lại, Bình Phúc, Khánh Khê), 

tuy nhiên hiện nay đang khó khăn về mặt bằng. Về hỗ trợ xi măng làm GTNT và thủy lợi nhỏ đã được chủ đầu tư và 

các xã tổ chức thực hiện, đến nay đã giải ngân xong vốn xi măng GTNT; xi măng thủy lợi đã cung ứng hết cho các 

xã, chủ đầu tư đang làm thủ tục giải ngân. Vốn Chƣơng trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 19.916 triệu đồng, 

bố trí cho 06 công trình hoàn thành (trong đó 04 công trình đã có quyết toán, 02 công trình đang hoàn thiện hồ sơ quyết 

toán A-B), 04 công trình chuyển tiếp, 08 công trình khởi công mới. Đến 30/6/2018 đã giải ngân được 
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Về tình hình thực hiện các dự án khác: Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

chợ trung tâm và khu dịch vụ thương mại, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, 

hiện nay đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 

03/5/2018 của UBND huyện; UBND huyện đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình, thực hiện công tác GPMB dự 

án. Về nguồn vốn năm 2018 đã ghi kế hoạch là 4.000 triệu đồng từ ngân sách tỉnh 

bổ sung thực hiện GPMB công trình, đến nay chưa giải ngân. 

Đối với dự án Hạ tầng - Kỹ thuật khu tái định cư phố Đức Tâm II, thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan, đang trình UBND tỉnh chủ trương đầu tư. 

d) Giải phóng mặt bằng: Chỉ đạo thực hiện công tác GPMB: Lập các thủ tục 

thu hồi đất công trình Xây dựng chợ Vân Mộng; triển khai vận động các hộ gia 

đình để thi công công trình Đường vào trường Lương Văn Tri. Lập tờ trình và 

phương án đấu giá quyền sử đất khu đất; lập phương án và trình thẩm định bồi 

thường, hỗ trợ tài sản trên đất kho vật tư nông nghiệp cũ phố Tân Xuân, thị trấn 

Văn Quan và khu đất Ban Quản lý 661 phố Tân Long, thị trấn Văn Quan. Kiểm 

đếm bồi thường công trình Xây dựng chợ Vân Mộng. Thông báo thu hồi đất công 

trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm và Khu dịch vụ thương mại thị 

trấn Văn Quan. Chỉ đạo chi trả giá trị bồi thường 03 hộ tại xã Hữu Lễ bị ảnh 

hưởng bởi công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Lương Năng - Tri Lễ - Hữu Lễ. 

Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình Thủy điện 

Khánh Khê (đoạn qua xã Khánh Khê, huyện Văn Quan). 

e) Tiểu thủ công nghiệp: Sản xuất, kinh doanh công nghiệp và thủ công 

nghiệp ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế trong tháng 6 ước 

được 2.750,0 triệu đồng, đạt 26% KH. Một số sản phẩm chủ yếu ước đạt sản 

lượng: Đá các loại 180m
3
 đạt 20,5% KH; Gạch bê tông 235.000 viên, đạt 5,9% 

KH; chế biến gỗ các loại 200m
3
 đạt 10,5% KH. 

                                                                                                                                        
11.395,966 triệu đồng, đạt 57,22%KH. Về tiến độ đến nay 07 công trình đã phê duyệt quyết toán; 02 công trình đã 

hoàn thành; các dự án còn lại đang triển khai thi công. Thực hiện Đề án GTNT, huyện lồng ghép xây dựng nông 

thôn mới đối với công trình đường Khòn Lạn - Phiêng Phúc - Lũng Lìu, xã Vân Mộng, hiện nay công trình đang thi 

công., bố trí cho 40 công trình hoàn thành, 01 công trình chuyển tiếp, 25 công trình khởi công mới (bao gồm hỗ trợ 

Đề án GTNT). Đến 30/6/2018 đã giải ngân được 10.723,603 triệu đồng, đạt 54,83%KH, chủ yếu thanh toán nợ các 

công trình hoàn thành. Đối với các công trình khởi công mới, đang triển khai thi công. Vốn nguồn thu xổ số kiến 

thiết (ngân sách huyện): 300 triệu đồng. Ghi vốn bổ sung danh mục đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Vân 

Mộng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, công trình đang thi công.Vốn Ngân sách tỉnh (thu 

từ sử dụng đất) hỗ trợ Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2016 - 2020: Vốn bố trí 2.566 triệu đồng cho 10 công 

trình thực hiện Đề án (xã điểm nông thôn mới năm 2017: 01 công trình; xã đặc biệt khó khăn, xã điểm nông thôn 

mới năm 2018 - 2020: 08 công trình); công trình chuyển tiếp năm 2018: 01 công trình), đến nay đã giải ngân được 

688 triệu đồng, đạt 26,81%KH. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2017 đƣợc chuyển sang 

thanh toán năm 2018: Nguồn vốn năm 2017 được chuyển sang thanh toán 02 công trình năm 2018 là 226,799 triệu 

đồng, đến nay đã giải ngân được 92,647 triệu đồng, đạt 40,85%KH. Vốn hỗ trợ ngƣời có công với cách mạng về 

nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg: Vốn được giao 2.195 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ người có công với 

cách mạng về nhà ở, đến nay đã giải ngân được 300 triệu đồng, đạt 13,67%KH. 2. Các nguồn vốn khác: Vốn sự 

nghiệp có tính chất XDCB: 17.990 triệu đồng, bố trí cho sự nghiệp thủy lợi 1.023 triệu đồng; hỗ trợ đất trồng lúa 

3.172 triệu đồng; sự nghiệp giao thông 3.616 triệu đồng; sự nghiệp kiến thiết thị chính 1.600 triệu đồng; sự nghiệp 

kinh tế khác 8.579 triệu đồng. Đến 30/6/2018 đã giải ngân được 4.704,050 triệu đồng, đạt 24,21%KH, chủ yếu 

thanh khối lượng dự án chuyển tiếp.  
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f) Thương mại: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong tháng 6 ước 

thực hiện 50,0 tỷ đồng, đạt 46% KH. 

3. Công tác Tài nguyên và Môi trƣờng: 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tài nguyên đất, nước và khoáng sản
(10)

. Chỉ đạo 

thu hồi đất, giao đất và điều chuyển tài sản Nhà nước đối với nhà, đất trụ sở cũ 

UBND xã Đại An sang Trạm Y tế xã Đại An thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn 

Quan quản lý, sử dụng. Phê duyệt dự toán kinh phí trích đo địa chính công trình 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm và Khu Dịch vụ thương mại thị trấn 

Văn Quan. Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Văn Quan trong năm 2018 tại 

02 xã Khánh Khê, Tú Xuyên: Phát đơn đề nghị cấp GCN; Đơn đề nghị cấp đổi 

GCN; Bản mô tả ranh giới, mốc giới các thửa đất cho 100 hộ có đất tại thôn Nà 

Lốc và thôn Còn Khiển xã Khánh Khê. Chỉ đạo kiểm tra rà soát đất công, tài sản 

công
(11)

. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập Kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Quan. Chỉ đạo 

thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành 

chính về đất đai của UBND xã Tràng Phái và xã Lương Năng.  

4. Công tác Tài chính: 

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 6 tháng: 9.951 triệu đồng, đạt 53,8% 

so với dự toán tỉnh giao, đạt 51,3% dự toán huyện giao, bằng 81,2% so với cùng kỳ 

năm 2017.  

Tổng chi thường xuyên ngân sách huyện thực hiện 6 tháng: 221.679 triệu 

đồng, đạt 39,2% so với dự toán tỉnh giao, đạt 42,9% so với dự toán huyện giao, 

ước đạt 136,1% so với cùng kỳ năm 2017. 

5. Hoạt động Ngân hàng: 

a) Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT: Tổng nguồn vốn là 442.600 triệu đồng, so 

với tháng 5 tăng 8.700 triệu đồng, so với đầu năm tăng 38.600 triệu đồng, đạt 101% 

KH. Doanh số cho vay đạt 30.200 triệu đồng. Doanh số thu nợ 26.400 triệu đồng. Tổng 

dư nợ 198.700 triệu đồng, so với tháng 5 tăng 3.600 triệu đồng, so với đầu năm tăng 

36.700 triệu đồng, đạt 100% KH. Tỷ lệ nợ xấu 0,9%. 

b) Ngân hàng Chính sách xã hội: Tổng nguồn vốn 296.662 triệu đồng. Doanh số 

cho vay trong kỳ II tháng 6 5.865 triệu đồng. Doanh số thu nợ trong kỳ II tháng 6: 

2.271 triệu đồng. Nợ quá hạn 190 triệu đồng, chiếm 0,06%.  

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

                                           
10 Cấp 01 GCN quyền sử dụng đất lần đầu, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: 04 hồ sơ. Ban hành 38 thông báo thu hồi đất đối với 

38 hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm và Khu Dịch vụ thương mại thị trấn 

Văn Quan; 04 thông báo thu hồi đất đối với 04 hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Xây dựng Chợ Vân Mộng. Tổ chức 

lễ phát động thực hiện các chỉ tiêu về môi trường góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng Ngày Môi trường thế 

giới 05/6/2018 trên địa bàn xã Hữu Lễ, xã Vân Mộng. 
11 Rà soát, kiểm tra và trình UBND tỉnh xử lý 23 khu đất công, tài sản công với tổng diện tích là 1,64 ha. Trong đó 

có 14 khu đất thu hồi, giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng, 7 khu đất thu hồi giao UBND huyện quản lý, giao đất 

có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; tổ chức bán đấu giá tạo vốn đầu tư phát triển; 02 khu đất giao 

cho UBND xã, thị trấn quản lý để sử dụng vào mục đích công ích.  
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1. Giáo dục và Đào tạo:  

Chỉ đạo các trường có lớp tiểu học tổ chức ôn tập cho học sinh phải thi lại 

trong hè; các trường THCS tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 9 thi tuyển sinh vào lớp 

10 THPT năm học 2018-2019. Chỉ đạo các trường tiểu học tự kiểm tra, rà soát các 

tiêu chuẩn của trường học đạt mức chất lượng tối thiểu; hoàn thành hồ sơ xét công 

nhận tốt nghiệp THCS học năm học 2017-2018. Chỉ đạo tổng kết thi đua khối các 

phòng GD&ĐT năm học 2017-2018; hoàn thành các loại báo cáo, thống kê cuối 

năm học; tiếp nhận hồ sơ lớp 6 THCS Nội trú huyện, lớp 10 Nội trú Trung ương. 

Chỉ đạo thực hiện xét tuyển sinh lớp 6 Nội trú THCS.   

2. Y tế:  

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai tháng cao điểm dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát bảo đảm an 

toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 và kỳ thi 

tuyển sinh Trung học phổ thông năm học 2018-2019; báo cáo kết quả thực hiện 

Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về An toàn thực phẩm 6 tháng đầu 

năm 2018. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, 

nước giải khát, bếp ăn tập thể trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 

2018 và thực hiện ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho 21 cơ sở. Chỉ đạo 

xây dựng Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 104/2016/NQ-HĐND 

ngày 27/12/2018 về việc phê chuẩn chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 

54/CT-TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường công 

tác lãnh đạo phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới. 

3. Văn hoá - Thông tin - Thể thao - Truyền thanh và Truyền hình: 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng thiết chế văn hóa
(12)

, xây dựng 

báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng; quản lý và tổ 

chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện và làm việc với 

đoàn giám sát HĐND tỉnh về lĩnh vực thiết chế văn hóa cơ sở. Chỉ đạo thành lập 

Tổ thẩm định Karaoke trên địa bàn; xây dựng kế hoạch triển khai “Quy chế phối 

hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình”; kế hoạch tổ chức các hoạt động 

nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành 

động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2018; báo cáo thống kê công 

tác phòng, chống bạo lực gia đình từ năm 2016 đến nay. Chỉ đạo xây dựng công 

văn rà soát, thu hồi, cấp mới chứng thư số năm 2018
(13)

. Chỉ đạo Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông; UBND các xã Văn An, Vân Mộng, Tú Xuyên, 

Tràng Phái, Xuân Mai, Hữu Lễ tham gia hội nghị tập huấn về công tác quản lý, 

vận hành, khai thác trạm truyền thanh xã. Chỉ đạo rà soát danh mục cơ quan, đơn 

vị gắn mã định danh phục vụ cho việc tham gia trao đổi văn bản điện tử liên thông. 

Tổ chức họp lấy ý kiến của các cơ quan, đoàn thể về Đề án đặt tên đường thuộc địa 

bàn thị trấn Văn Quan. 

                                           
12 02 NVH đã tiến hành nâng cấp xong gồm Phố Điềm He 1- xã Văn An, thôn Đon Chợ- xã Hữu Lễ; 02 nhà đang 

tiến hành xây dựng, nâng cấp (Khòn Vả - Tri lễ, Nà Me – Hữu Lễ) 13 nhà văn hóa thôn và 03 sân thể thao đã xây 

dựng được phương án nâng cấp.  
13 Thu hồi 01 chứng thư số của 01 lãnh đạo UBND huyện do thay đổi vị trí công tác, cấp mới 02 chứng thư số cho 

02 lãnh đạo UBND huyện do mới bổ nhiệm và 14 cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện. 



 8 

4. Công tác Nội vụ; LĐTBXH-DT: 

4.1. Công tác Nội vụ: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ 

cấp huyện, cấp xã, ra quyết định bố trí công tác, nâng lương, thi đua - khen 

thưởng, đào tạo bồi dưỡng... Ban hành Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải 

cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2018; Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, 

công tác Thi đua khen thưởng, công tác Cải cách hành chính, Cải cách chế độ công 

vụ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố 6 

tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Văn Quan. 

4.2. Công tác LĐTBXH - Dân tộc:  

Tiếp tục chỉ đạo phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Lạng Sơn 

tổ chức thông báo tuyển lao động đi làm việc tại thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng 

Tây, Trung Quốc năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chính sách thương 

binh, liệt sỹ, tổng hợp rà soát và cung cấp số liệu NCC hưởng chế độ điều dưỡng 

và chế độ BHYT, báo cáo số liệt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn huyện và danh sách liệt 

sĩ an táng tại nghĩa trang huyện năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tổng hợp hồ 

sơ trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng BTXH; ban hành Kế hoạch thực 

hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. Chỉ đạo triệu tập trẻ em nhận 

học bổng và tham gia chương trình Lễ khai mạc hè - Hưởng ứng tháng hành động 

vì trẻ em năm 2018; tổ chức đưa đón 13 em bị khuyết tậ đi phẫu thuật, kiểm tra lại 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn và 05 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

tham gia chương trình “Cặp lá yêu thương” được tổ chức tại Lạng Sơn.   

5. Hoạt động của tổ chức Hội: Các tổ chức Hội luôn nêu cao tinh thần tương 

thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Trong tháng, các Hội tiếp tục 

phối hợp với các ban ngành tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động theo đúng điều lệ, tích cực 

phát triển hội viên góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.  

III. CÔNG TÁC THANH TRA, TƢ PHÁP 

1. Công tác Thanh tra, tiếp dân: Tiếp tục thực hiện công tác tiếp dân, giải 

quyết đơn thư theo quy định
(14)

. Tiếp tục tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật 

trong quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại UBND xã Lương 

năng và UBND xã Tràng Phái; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra.  

2. Công tác Tƣ pháp: Thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực theo quy 

định
(15)

. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Bộ luật 

                                           
14

 Trong tháng tiếp 03 lượt công dân, 07 đơn, nội dung phản ánh về tranh chấp đất đai và chế độ chính sách khác; 

sau khi phân loại xử lý đã chuyển đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. 
15

 Thụ lý giải quyết 02 hồ sơ đề nghị cải chính hộ tịch; chứng thực bản sao, chữ ký, hợp đồng: 119 việc; hướng dẫn 

nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực cho UBND cấp xã. Cử 25 công chức tư pháp huyện và cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ hộ tịch do Sở Tư pháp tổ chức. 
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Hình sự và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại huyện. Ban hành các 

văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện về lĩnh vực tư pháp
(16)

. 

IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÕNG, AN NINH 

1. Quốc phòng: Duy trì tốt các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình 

hình địa bàn. Chỉ đạo huấn luyện DQTV theo kế hoạch
(17)

. Chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Văn Quan năm 2018. 

2. An ninh trật tự:  

Tăng cường chỉ đạo công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 

hội
(18)

; công tác tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông
(19)

. Chỉ đạo công tác 

thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Đảm bảo ANTT Hội nghị tiếp xúc cử tri của 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại địa 

bàn các xã, thị trấn; kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Tổ chức Hội nghị triển khai 

và đào tạo, tập huấn nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong tháng UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các xã, 

thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. Tình hình thời tiết thuận lợi, mức nước ở các 

sông, suối, hồ, đập luôn được kiểm tra, đảm bảo cho các hộ dân thực hiện gieo trồng; 

cây trồng vụ xuân hiện nay phát triển bình thường, tổng diện tích gieo trồng vượt so với 

cùng kỳ năm 2017. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn phát 

triển ổn định, công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hướng dẫn 

người dân phòng trừ sâu bệnh hại được tăng cường tập trung chỉ đạo, công tác thủy lợi, 

làm đường ATGT được triển khai tích cực; các công tác an sinh xã hội, giáo dục & đào 

tạo, y tế, văn hóa được triển khai theo kế hoạch; tình hình an ninh - chính trị trên địa 

bàn được duy trì đảm bảo. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Kết quả trồng rừng, tiêm phòng bệnh 

cho gia súc, gia cầm đạt thấp; Tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện một số công 

trình xây dựng chậm, hiệu quả chưa cao. Tình trạng vi phạm hành lang an toàn 

giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường chưa được giải quyết dứt điểm; công tác 

thu chi ngân sách của một số xã còn chậm, một số xã thu ngân sách thấp như Xuân 

Mai, Tràng Phái; Bình Phúc.  

                                           
16

 Kế hoạch xây dựng Tổ hòa giải điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Văn Quan; Báo cáo kết quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước,quy ước 6 tháng 

đầu năm 2018; Thông báo kiểm tra tính pháp lý của 04 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc và 01 hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng; Kế hoạch thực hiện hệ thống 

hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 trên địa bàn huyện.... 
17

 Đã huấn luyện xong 22 cơ sở, còn 02 xã đang tổ chức huấn luyện là (xã Hòa Bình, Hữu Lễ), đánh giá chung kết 

quả đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT. 
18 18 TH xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê. Bắt 01 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma 

túy thu giữ 141,14 gam Heroine, 164.000.000đ, 03 cân tiểu ly, 01 khẩu súng tự chế, 01 súng hơi, 30 viên đạn thể 

thao và 711 viên đạn súng hơi; đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tổ chức xét nghiệm ma túy tại các xã 

Trấn Ninh, Bình Phúc và Việt Yên, kết quả phát hiện 05 trường hợp dương tính với chất ma túy, trong đó phát hiện 

mới 03 trường hợp. Tổng số người nghiện trên địa bàn là 126 trường hợp. 
19

 Tiến hành 85 ca tuần tra; phát hiện xử lý 263 trường hợp vi phạm; phạt trực tiếp 159 trường hợp; ra quyết định xử 

phạt 98 trường hợp; tổng tiền phạt 106.545.000đ. 
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V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7/2018 

1. Lĩnh vực Kinh tế: 

- Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm sóc 

và bảo vệ các cây trồng vụ Xuân, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho sản xuất vụ 

mùa; tăng cường công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân - Hè năm 2018; 

công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản; công tác 

kiểm dịch, kiểm soát giết mổ tại các điểm chợ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở 

thực hiện công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng. Tiếp tục đôn đốc xây dựng các 

công trình thủy lợi nhỏ đã được cấp xi măng, vật liệu;  tiếp tục thực hiện các công 

trình năm 2018. Chỉ đạo thực hiện công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo và ra 

thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, tuyên truyền nông dân 

chủ động phòng trừ kịp thời. 

- Tiếp tục thẩm định Báo cáo đầu tư các công trình xây dựng mặt đường 

BTXM-GTNT của các xã, thị trấn thuộc chỉ tiêu xi măng (Bổ sung); Theo dõi, 

tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch RQĐX tại các xã, thị trấn. Chỉ đạo 

kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện làm đường GTNT và duy tu sửa chữa 

các tuyến đường; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tuyến đường, đặc biệt 

các tuyến đường 15km đường GTNT nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện.   

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn, trọng tâm là 02 xã Khánh Khê, 

Tú Xuyên. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ cấp GCN trên địa 

bàn huyện, phát hiện GCN đã cấp không đúng quy định pháp luật về đất đai, thu 

hồi Giấy chứng nhận đã cấp có sai xót. Tiếp tục thẩm định phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư kịp thời để đảm bảo tiến độ sử dụng đất của các dự án. 

- Tăng cường công tác thu, chi ngân sách; xây dựng Kế hoạch đầu tư công 

năm 2018; đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển 

khai các công trình dự án trên địa bàn; tiến hành giải ngân đối với các công trình 

đã hoàn thành, được phê duyệt quyết toán; thanh toán khối lượng hoàn thành cho 

các công trình khởi công mới đã đủ điều kiện giải ngân; tổ chức nghiệm thu đưa 

vào sử dụng và quyết toán công trình đã hoàn thành. Chỉ đạo xây dựng báo cáo 

XDCB quý III/2018. 

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 

- Tiếp tục chỉ đạo các trường TH tổ chức ôn tập, phụ đạo học sinh chưa hoàn 

thành chương trình lớp học. Tổ chức kiểm tra lại cho học sinh. Duyệt hoàn thành 

chương trình tiểu học lần 2. Chỉ đạo các trường THCS tổ chức ôn tập, thi và xét lên 

lớp cho học sinh thi lại trong hè. Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh 

trẻ mầm non; các trường TH, THCS tuyển sinh các lớp đầu cấp theo quy định. 

Thành lập đoàn kiểm tra các trường đạt mức chất lượng tối thiểu. Chuẩn bị tài liệu, 

đồ dùng, đồ chơi năm học mới. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tu sửa trường, lớp, 

chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018-2019. Chỉ đạo chuẩn bị tổng kết 

năm học 2017-2018.  
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- Tiếp tục thực hiện chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội; kịp thời điều chỉnh 

mức trợ cấp xã hội; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hoàn thành việc cập nhật dữ 

liệu đối tượng bảo trợ xã hội năm 2017 vào phần mềm MIS POSASoft. Chỉ đạo 

xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niện 71 năm ngày - Liệt sĩ; 

theo dõi trẻ em trong gia đình năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo rà soát nhà bia ghi tên 

liệt sỹ, nhà ở người có công với cách mạng hư hỏng, xuống cấp đề nghị sữa chữa; 

xây dựng Kế hoạch mô hình Câu lạc bộ “Quyền tham gia của trẻ em” tại trường 

học năm 2018. Đôn đốc các xã vùng III, xã vùng II có thôn ĐBKK giải ngân vốn 

các dự án hòan thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017 hoàn thành trong 

quý II, quý III năm 2018; Đôn đốc, chỉ đạo các xã tổ chức triển khai thực hiện 

danh mục hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135; hoàn thiện kế hoạch 

và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở 

thuộc Chương trình 135 năm 2018. 

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc đối với các xã đã được giao chỉ tiêu nâng cấp 

nhà văn hóa thôn; xây dựng sân thể thao cấp xã năm 2018; kiểm tra các hoạt động 

văn hóa, dịch vụ văn hóa, dịch vụ thể thao, cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ 

internet, trò chơi điện tự công cộng trên địa bàn. Chỉ đạo hoàn thiện Hồ sơ đặt tên 

đường trên địa bàn thị trấn Văn Quan; xây dựng báo cáo phục vụ đoàn giám sát 

của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình; xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình; thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin. Chỉ 

đạo khảo sát các điểm có khả năng khai thác phát triển du lịch trên địa bàn. 

 - Chỉ đạo kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tuyển 

sinh Trung học phổ thông năm học 2018-2019. Tiếp tục cấp Giấy xác nhận kiến 

thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn. Tiếp tục 

hướng dẫn, tổ chức cấp giấy xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh 

doanh sản xuất thuộc ngành y tế quản lý. Chỉ đạo xây dựng Quyết định ban hành 

Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực An 

toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 

huyện.  

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện xếp lương, nâng lương cho cán bộ công chức cấp 

xã; phụ cấp thâm niên nhà giáo... thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công 

chức, viên chức cấp huyện, cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập... Chỉ đạo tiếp tục thực 

hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, báo cáo tôn giáo, thi đua khen thưởng; tiếp tục 

thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, 

Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, công tác CCHC, Cải cách chế độ công vụ, công 

chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Tiếp tục 

đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thiện đề án sáp nhập 

thôn, khối phố. 

3. Lĩnh vực Thanh tra, Tƣ pháp: 

Tiếp tục thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, giải quyết các 

vụ việc còn tồn đọng, triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch. Tăng cường theo 
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dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra. 

Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí và các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, 

chú trọng việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan. 

Thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực theo quy định. Tiếp tục thực hiện 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và 

theo dõi thi hành pháp luật. 

4. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh: 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2018: Tổ 

chức thực hiện nghiêm túc chế độ quy định về SSCĐ; phối hợp chặt chẽ giữa các 

LLVT nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, 

không để xảy ra các tình huống phức tạp. Cử đối tượng 3 tham gia Bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng và an ninh tại Trường Quân sự tỉnh; chỉ đạo các xã bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng và an ninh theo kế hoạch. Tiếp tục tổ chức huấn luyện DQ cơ động, 

tự vệ tại chỗ cơ quan của huyện, dân quân binh chủng 12,7mm theo kế hoạch. 

Chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo ANTT địa bàn, tích cực tuyên truyền vận 

động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về xuất, nhập cảnh qua biên 

giới; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã 

hội.Tăng cường quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ, PCCC và đảm bảo trật tự ATGT./. 

                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                            CHỦ TỊCH                                                                           
- Sở KH & ĐT; Sở NN & PTNT;                             
- Văn phòng UBND tỉnh;                  B/C                             
- TT HU; TT HĐND huyện;                 
- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các phòng ban trực thuộc;  (Đã ký) 
- Chi cục Thống kê huyện;                    
- MTTQ, các đoàn thể huyện;            

- UBND các xã, thị trấn;                                                                 

- C, CV tổng hợp VP HĐND&UBND huyện;                                          Nguyễn Đình Đại                
- Lưu: VT.                   


