
  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 461/BC-UBND 

               CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Văn Quan, ngày  15 tháng 10 năm 2019 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác tháng 9 năm 2019, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2019 

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 2019; Ủy ban nhân dân 

huyện Văn Quan báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 9 năm 2019, nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 10 năm 2019 như sau:                                 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất Nông, Lâm nghiệp: 

1.1. Nông nghiệp:  

- Trồng trọt: Trong tháng thời tiết thuận lợi mưa đều, các cây trồng sinh 

trưởng và phát triển tốt. Kết quả sản xuất vụ mùa ước đạt như sau: Làm đất 440,0 

ha (lũy kế 4.720,0 ha), bằng 99,9% so so CK; cấy lúa lũy kế 3.270,0 ha, bằng 

100,0% so CK; trồng  ngô lũy kế 355,0 ha, bằng 100,6% so CK; trồng khoai lang 

6,0 ha (lũy kế 186,0 ha), bằng 100,5% so CK; trồng rau đậu các loại 105,5 ha (lũy 

kế 380,5 ha), bằng 110,0% so cùng kỳ. 

- Tình hình dịch bệnh: Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tính đến ngày 16/9/2019, 

trên địa bàn huyện bệnh xảy ra tại 24xã/161 thôn/1.844 hộ có lợn mắc bệnh, tiêu 

hủy, tổng số lợn tiêu hủy 9.649 con/562.780kg (trong đó có 1.485 con lợn đực 

giống và lợn nái/213.663kg, có 8.164 con lợn thịt, lợn con/349.117kg). Đến nay, 

đã có 18/24 xã, thị trấn công bố hết dịch (Xuân Mai, Việt Yên, Tú Xuyên, Vân 

Mộng, Văn An, Phú Mỹ, Tri Lễ, Trấn Ninh, thị trấn Văn Quan, Song Giang, 

Khánh Khê, Tràng Sơn, Đồng Giáp, Hữu Lễ, Vĩnh Lại, Hòa Bình, Tràng Các, 

Tràng Phái); các xã Tân Đòan, Chu Túc, Yên Phúc, Bình Phúc đã qua 30 ngày 

không phát sinh thêm lợn mắc DTLCP (Đủ điều kiện công bố hết dịch). 

Dịch bệnh khác: Tình hình dịch bệnh trên đàn trâu bò, gia cầm và thủy sản 

trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không xảy ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 

Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng và mưa rào xen kẽ đây là yếu tố thuận lợi cho các 

dịch bệnh tái bùng phát và lây lan như: Bệnh Cúm gia cầm, bệnh LMLM gia súc, 

bệnh Tai xanh ở lợn, bệnh Dại chó, mèo... Công tác tiêu độc khử trùng, tiêm phòng 

và kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ cho gia súc, gia cầm được chỉ đạo 

thực hiện
(1)

. 

                                         
(1) Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên thân thịt lợn: Được 400 con, lũy kế 2.950 con. Tiêm 

phòng trâu bò: Tiêm phòng LMLM: 979 lượt con, lũy kế 4.036 lượt con, bằng 58%KH; Tụ huyết trùng: 270 lượt 

con, lũy kế 1.200 con, bằng 24% KH; Tiên mao trùng: 380 lượt con, lũy kế 1.185 con, bằng 59% KH năm 2019; 

Tẩy giun sán: 360 lượt con, lũy kế 715 con. Tiêm phòng lợn: Tiêm phòng Lepto được 50 lượt con, lũy kế 205 lượt 
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- Thủy sản: Số lồng cá hiện có 251 lồng (Thị trấn: 218 lồng; Xuân Mai 13 

lồng; Tú Xuyên 09 lồng, Bình Phúc 11 lồng). 

- Khuyến nông: Chỉ đạo sản xuất, theo dõi diễn biến thời tiết, sâu bệnh phát 

sinh trong các thời kỳ sinh trưởng trên các cây trồng, hướng dẫn, tư vấn tuyên 

tuyền, tập huấn cho người dân các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất
(2)

.  

- Bảo vệ thực vật: Chỉ đạo bám sát đồng ruộng, dự tính dự báo chính xác, ra 

thông báo tham mưu chỉ đạo cơ sở tổ chức triển khai tới các thôn bản, hướng dẫn 

nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. 

1.2. Lâm nghiệp:  

Công tác trồng rừng phân tán: Tổng số cây trồng được lũy kế đến tháng 

9/2019 là: 792.130 cây, tương đương 906,63ha, đạt 129,5% KH
(3)

. Dự án bảo vệ và 

phát triển rừng huyện Văn Quan với tổng kinh phí thực hiện là 306 triệu đồng
(4)

. 

Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019 (công tác bảo vệ 

rừng tự nhiên) tổng kinh phí được giao: 1.112.800.000 đồng, đến nay tổng diện 

tích xác minh bảo vệ rừng đã thực hiện được là 2.129,1 ha/2.600ha, đạt 81,9% so 

với kế hoạch. 

1.3. Các mô hình dự án phát triển sản xuất thuộc chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia (Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững); vốn hỗ trợ PTSX NTM 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đa dạng hóa sinh kế được phân 

bổ tổng số vốn là: 9.001 triệu đồng, trong đó: Vốn Chương trình 30a: 4.957 triệu 

đồng, vốn chương trình 135: 4.044 triệu đồng; kết quả thực hiện như sau
(5)

. 

                                                                                                                                   
con, bằng 10% KH. Tiêm phòng gia cầm: Tiêm phòng Newcastle và tụ huyết trùng được 8.500 lượt con, lũy kế 

được 50.100 lượt con, bằng 42% KH. Tiêm phòng chó, mèo: Tiêm phòng vắc xin dại được 50 lượt con, lũy kế được 

1.820 lượt con, bằng 61% KH; tiêm phòng care được 6 con. 
(2) Chỉ đạo khuyến nông viên, tuyên truyền được 13 cuộc/515 lượt người nghe, nội dung tuyên truyền các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vụ hè thu; lũy kế được 152 cuộc/8.192 lượt người. Tư vấn tại chỗ 

thông qua công tác Dịch vụ thuốc thú y và Bảo vệ thực vật tại Trung tâm được 95 lượt người; lũy kế 1.190 lượt 

người. Phối hợp với Trung tâm Đào tạo Thăng Long tổ chức khóa Đào tạo, tập huấn “Nâng cao nhận thức về định 

hướng phát triển sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững, gắn với phát triển du lịch nông 

nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến 2030” với 130 học viên tham dự trong 3 

ngày từ ngày 03 - 05/9/2019. 
(3) Nhà nước cấp 384.326 cây, tương đương 521,58ha (Cây sở 76.718 cây, Lát hoa 20.678 cây, hồi 143.070 cây, keo 
142.850 cây, tùng tháp 10 cây…); Đối với cây sở: Các xã trồng đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 107,86ha/100ha đạt 

107,9% kế hoạch. Dân tự trồng là 399.804 cây, tương đương 381,054 ha (Đào 7.366 cây, keo 247.100 cây, sở 

39.570 cây, các loại cây ăn quả 52.236 cây, hồi 28.376 cây… 
(4) Dự án chăm sóc rừng phòng hộ trồng năm 2016 (Chăm sóc năm 4) tại thôn Bản Mù xã Tú xuyên: Kinh phí 99 

triệu đồng, diện tích thực hiện 30ha. Đến nay BQLDA Bảo vệ và phát triển rừng huyện Văn Quan đã tiến hành xác 

minh, ký kết hợp đồng với các hộ tham gia dự án với diện tích là 30ha gồm 15 hộ tham gia. Đang chuẩn bị tiến hành 

nghiệm thu đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Dự án trồng rừng sản xuất được giao là 30 ha: Kinh phí thực 

hiện là 207 triệu đồng;  đã tiến hành triển khai thiết kế trồng cây keo tại 3 xã là Tri Lễ, Phú Mỹ, Đại An với tổng số 

hộ tham gia là 20 hộ, trong đó: Xã Tri Lễ 14 hộ, xã Phú Mỹ 3 hộ, xã Đại An 3 hộ.  Hiện nay đã tiến hành cấp cây và 

phân cho các hộ tham gia dự án: Số lượng phân cấp là 3.203,8 kg; Tổng số cây cấp được 35.250 cây tương đương 

19,3ha/30 ha, đạt 64,3% so với kế hoạch. 
(5) Kết quả thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế Chương trình 30a: Kế hoạch vốn 
phân bổ: 4.975 triệu đồng; tổng số xã thực hiện: 17 xã/17 dự án; Đã thẩm định và phê duyệt 16/17 dự án của 16/17 

xã (Xã khánh Khê chưa có hồ sơ) đến nay đã thực hiện hỗ trợ 11/17 dự án. Kết quả thực hiện nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế Chương trình 135: Kế hoạch vốn phân bổ: 4.044 triệu đồng; Tổng số xã 

thực hiện: 22 xã/23 dự án; Đã thẩm định và phê duyệt 22/13 dự án của 21/22 xã (xã Chu Túc chưa thẩm định xong) 
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1.4. Nông thôn mới 

Chỉ đạo 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Xuân Mai, Tràng Phái, Vân Mộng, 

Văn An) tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; xã 

phấn đấu đạt chuẩn NTM 2019 (Xã Tân Đoàn đạt 16/19 tiêu chí, xã Yên Phúc đạt 

14/19 tiêu chí) và xã ĐBKK phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020 (Hữu 

Lễ đạt 12/19 tiêu chí) triển khai thực hiện theo kế hoạch. Chỉ đạo các xã rà soát các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới, qua rà soát số tiêu chí đạt 

bình quân/xã là 10,2 tiêu chí
(6)

. 

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

thủ công nghiệp, Thƣơng mại  

2.1. Giao thông:  

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

đường nội thị, quản lý hành lang ATGT. Chỉ đạo tổ chức lớp học cấp Giấy phép lái 

xe mô tô hạng A1. 

- Tiếp tục chỉ đạo phân bổ xi măng cho các xã, thị trấn từ lúc phát động 

RQĐX  đến ngày 30/9/2019 đã cung ứng và giải ngân xi măng theo Nghị quyết Số 

03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh, năm 2019 được 3631,4 tấn 

đạt 173,8% KH
(7)

.   

- Cung ứng ống cống làm đường GTNT: Trong tháng cung ứng được 91m 

ống cống các loại, lũy kế tính đến ngày 30/9/2019 được: 226m; cung ứng sắt, 

thép làm cầu đường GTNT lũy kế được 2.027,7kg; mở mới nền đường trong 

tháng được 0,5km, lũy kế 19,3km đạt 430% kế hoạch; sửa chữa nền đường trong 

tháng được 32km, lũy kế 189,8km; khối lượng đào, đắp trong tháng được 20m
3 

lũy kế được 4.078,3m
3
; khai thác cát + sỏi trong tháng thực hiện được 120m

3
, lũy 

kế được 4019,2m
3
; phát quang hành lang đường trong tháng 83000m

2
 lũy kế 

được: 472.751m
2
 đạt 80.5% KH.  

Công tác xây dựng đường BTXM tại các xã, thị trấn trong tháng thực hiện 

được: 0,8 km, lũy kế được: 57,1 km, đạt 99,5% KH, quy mô mặt đường rộng từ 1,0 

 3,5m
(8)

. Kết quả triển khai thực hiện cứng hóa mặt đường trục xã, trục thôn 

nhiệm vụ trọng tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện đã cứng hóa được 

29,847km. Trong đó: Đường xã đã cứng hóa 16,7km, đạt 167%KH; đường trục 

thôn đã cứng hóa được 13,147km, đạt 93,9%KH. 

                                                                                                                                   
đến nay đã thực hiện hỗ trợ 11/17 dự án. 
(6) Cụ thể các xã như sau: Số xã đạt 19 tiêu chí: 04 xã (Xuân Mai, Tràng Phái, Văn An, Vân Mộng); Số xã đạt 12 tiêu 
chí: 02 xã (Yên Phúc, Hữu Lễ); số xã đạt 9 tiêu chí: 01 xã (Việt Yên); số xã đạt 8 tiêu chí: 04 xã (Tân Đoàn, Trấn 

Ninh, Tràng Các, Đồng Giáp); số xã đạt 7 tiêu chí: 08 xã (Vĩnh Lại, Tú Xuyên, Đại An, Tràng Sơn, Phú Mỹ, Bình 

Phúc, Song Giang, Hòa Bình); số xã đạt 6 tiêu chí: 04 xã (Lương Năng; Khánh Khê, Tri Lễ, Chu Túc). 
(7) Trong đó thanh toán xi măng tạm ứng năm 2018: 1.200 tấn; xi măng cung ứng RQĐX làm đường GTNT năm 

2019 được 2.431,4 tấn. 
(8) Đường trục xã lũy kế được: 6,3km. Đường trục thôn do Nhân dân thực hiện lũy kế được: 9,2km. Đường ngõ xóm 

trong tháng thực hiện được: 0,8km; lũy kế thực hiện được 28,5km. Đường nội đồng lũy kế thực hiện được 13,1km.  
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Tổng ngày công huy động trong tháng 1.103 công; lũy kế 35.584 công (tính 

đến ngày 30/9/2019). Tổng giá trị thực hiện trong tháng được: 365,05 triệu đồng; 

lũy kế: 11.499,57 triệu đồng. Trong đó
(9)

. 

2.2. Thủy lợi: Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động Nhân dân 

triển khai thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch về công tác RQĐX làm thủy lợi nhỏ 

năm 2018 - 2019. Vận động Nhân dân tiến hành gia cố lại các công trình đầu mối 

bị hư hỏng, nạo vét hệ thống kênh mương dẫn nước, tranh thủ tích trữ nguồn nước 

tại các ao, hồ nhỏ để phục vụ cho sản xuất vụ mùa 2019
(10)

. 

2.3. Đầu tƣ xây dựng: Tổng nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính 

chất đầu tư trên địa bàn đến hết ngày 30/9/2019 do huyện quản lý là: 177.107,495 

triệu đồng, giải ngân là 129.187,532 triệu đồng, đạt 72,9% KH.
(11)

.  

2.4. Giải phóng mặt bằng: Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động đối với 

các hộ gia đình chưa nhất trí phối hợp kiểm đếm công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Chợ Trung tâm và Khu dịch vụ Thương mại thị trấn Văn Quan, huyện Văn 

Quan và hoàn thiện các thủ tục kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ chưa phối hợp 

kiểm đếm. Chỉ đạo ban hành Quyết định thu hồi đất công trình Trường Mầm non xã 

Tú Xuyên; Thông báo thu hồi đất công trình: đường dẫn cầu Đức Tâm II, Phố Tân 

Sơn, thị trấn Văn Quan và Trường Mầm non xã Bình Phúc. Chỉ đạo niêm yết công 

                                         
(9) Xi măng thực hiện được trong tháng thành tiền: 81,3 triệu đồng; thành tiền lũy kế lũy kế: 4345,97 triệu đồng; Ống 

cống các loại trong tháng thực hiện được 58,3 triệu đồng; lũy kế thành tiền: 134 triệu đồng; Khối lượng sắt, thép 

trong tháng cung ứng quy ra tiền thành tiền lũy kế 34,2 triệu đồng. Đóng góp bằng tiền trong tháng được: 60 triệu 

đồng; lũy kế được: 1.647,8 triệu đồng; Huy động ngành khác lũy kế được 0 triệu đồng; Đóng góp ngày công lao 

động quy ra tiền trong tháng được 165,450 triệu đồng; lũy kế được: 5.337,6 triệu đồng (01 ngày công tính = 

150.000 đồng). 
(10). Tổng số công huy động lũy kế được 9.620 công, đạt 155,9 %KH; Nạo vét tu sửa mương được lũy kế được 

121.961m, đạt 111,3 %KH; Phát quang mương lũy kế được 6.320m; Khai thác cát sỏi lũy kế 47,5m3; Xây mới 

mương lũy kế được 3.205m, đạt 34,6% KH; Xây giếng được 2 cái; Xây đập được 6 cái.  Cung ứng vật liệu: Xi măng 

lũy kế được 141,8 tấn; đá 1x2 lũy kế 229,2 m3; cát 18 m3, lũy kế 223 m3; đá hộc lũy kế 103 m3. Nhân dân đóng góp 

bằng lũy kế 15 triệu đồng.  

(11). Tổng nguồn vốn đầu tư công 139.398 triệu đồng. Kết quả thanh toán vốn đầu tư công đến hết ngày 30/9/2019 

được 97.889,9/139.398 triệu đồng, đạt 70,2%KH. Vốn Cân đối Ngân sách địa phƣơng (Tỉnh quản lý): Vốn bố trí 

7.173 triệu đồng, bố trí 04 dự án. Đến hết ngày 30/9/2019 chủ đầu tư giải ngân được 6.847 triệu đồng, đạt 

95,45%KH. Vốn Ngân sách tỉnh (thu từ sử dụng đất) hỗ trợ dự án đầu tƣ xây dựng nông thôn mới: Vốn bố trí 

5.194 triệu đồng, bố trí cho 04 công trình chuyển tiếp được bổ sung cuối năm 2017, đã giải ngân 4.953 triệu đồng, 

đạt 95,37%KH. Vốn Ngân sách tỉnh (thu từ sử dụng đất) hỗ trợ Đề án xây dựng các trƣờng mầm non chƣa có 

cơ sở vật chất riêng: 1.250 triệu đồng (Nguồn vốn ngân sách tỉnh được lồng ghép vốn Chương trình MTQG Giảm 

nghèo bền vững (CT135) thực hiện công trình Trường Mầm non xã Bình Phúc), đã giải ngân được 1.250 triệu đồng, 

đạt 100%KH. Vốn Ngân sách tỉnh (thu từ sử dụng đất) hỗ trợ thực hiện Đề án đầu tƣ xây dựng Nhà bếp cho 

các trƣờng mầm non, nhà bếp liền kề nhà ăn cho các trƣờng PTDT bán trú: 790 triệu đồng. Nguồn vốn được 

bố trí triển khai 02 công trình nhà bếp Trường Mầm non Nà Lốc, xã Tú Xuyên và nhà bếp liền kề nhà ăn Trường 

PTDTBT Tiểu học xã Đồng Giáp đã giải ngân được 340 triệu đồng, đạt 43%KH. Vốn Cân đối Ngân sách địa 

phƣơng tỉnh phân cấp cho huyện theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND: Vốn bố trí 9.170 triệu đồng, đã giải 

ngân được 9.035,617 triệu đồng, đạt 98,53% KH. Vốn Chƣơng trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 38.700 

triệu đồng, đến 30/9/2019 đã giải ngân được 29.651,559 triệu đồng, đạt 76,62% KH. Vốn Chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững: 74.055 triệu đồng, đến 30/9/2019 đã giải ngân được 50.319,126 triệu đồng, đạt 

67,95% KH. Vốn ngân sách huyện (thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết) hỗ trợ các công trình khởi công mới 

năm 2019: 1.100 triệu đồng (XSKT 700 triệu đồng, Thu sử dụng đất 400 triệu đồng), đến nay đang chỉ đạo thu ngân 
sách để bổ sung, thanh toán. Vốn Ngân sách tỉnh (thu sử dụng đất) đƣợc bổ sung tại 1408/QĐ-UBND ngày 

26/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn: 1.966 triệu đồng, đã giải ngân được 1.818,202 triệu đồng, đạt 92,48%KH 

giao.Vốn sự nghiệp có tính chất XDCB: 37.709,495 triệu đồng, đến nay đã giải ngân được 26.791,23 triệu đồng, 

đạt 71%KH.  
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khai phương án bồi thường, hỗ trợ công trình: Sửa chữa cấp bách hồ Rọ Dóoc, xã 

Tràng Phái, huyện Văn Quan. Chỉ đạo kiểm đếm xác định diện tích đất và tài sản 

gắn liền với đất công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm II, thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan. Nhận mốc GPMB công trình: Cải tạo, nâng cấp 

đường đường vào Trường Tiểu học 2 thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. Lập hồ 

sơ thông báo thu hồi đất công trình: Xây dựng Trường THCS xã Trấn Ninh, huyện 

Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Chỉ đạo chi trả giá trị bồi thường, hỗ trợ công trình: Cải 

tạo, nâng cấp ĐZ35 lộ 374 E13.1 từ trạm cắt 365 Chi Lăng - Văn Quan đến trạm 

cắt 385 Văn Quan - Bình Gia; công trình: Xử lý điểm đen TNGT tại Km 14+400 - 

Km14+850 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn; công trình: Xử lý điểm đen TNGT tại 

Km26+200 - Km26+500 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn; công trình: Xử lý cấp bách hồ Rọ 

Doóc, xã Tràng Phái, hyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Chỉ đạo giải quyết vướng 

mắc và vận động các hộ gia đình triển khai thi công Công trình: Xử lý điểm đen 

TNGT tại Km 14+400 - Km14+850 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn và Xử lý điểm đen 

TNGT tại Km26+200 - Km26+500 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn. Chỉ đạo tuyên truyền 

các hộ gia đình để triển khai thi công công trình trước thời điểm: Xử lý cấp bách 

hồ Rọ Doóc, xã Tràng Phái, hyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

2.5. Tiểu thủ công nghiệp: Chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất, kinh 

doanh của đơn vị doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ lẻ, chú trọng đẩy 

mạnh công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, khuyến kích đầu tư 

các cơ sở sản xuất mới tập trung vào lĩnh vực sản xuất có lợi thế và khả năng phát 

triển trên địa bàn huyện. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9/2019 đạt 2.770,3 

triệu đồng, lũy kế 9 tháng đạt 23.588,3 triệu đồng, bằng 121,26% so với cùng kỳ.  

2.6. Thƣơng mại: Tình hình giá cả thị trường trên địa bàn nhìn chung ổn 

định, các hàng hóa đa dạng phong phú, đáp ứng đầy đủ nhu cầu người tiêu dùng. 

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tháng 9/2019 đạt 48,4 tỷ đồng, lũy kế 9 

tháng đạt 387,7 triệu đồng, bằng 106,3% so với cùng kỳ.  

3. Công tác Tài nguyên và Môi trƣờng 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tài nguyên đất, nước và khoáng sản
(12)

; 

Chỉ đạo thực hiện quản lý đất theo quy định, đặc biệt đối với các trường hợp tự ý san 

đất đồi, lấp đất ruộng, tự ý xây dựng nhà trên đất nông nghiệp chưa thực hiện chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất tại các xã, thị trấn, đồng thời xử lý vi phạm hành chính về 

lĩnh vực đất đai, giao thông đường bộ cho UBND xã Lương Năng. Chỉ đạo xây 

dựng báo cáo Phương án xây dựng bảng giá đất huyện Văn Quan giai đoạn 2020 - 

2024 trình Ban Chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo tổ chức rà soát quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất năm 2019, đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2020; báo cáo tiến độ 

kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2019. Chỉ đạo tăng cường 

công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, khoáng sản trên địa bàn 

huyện. Chỉ đạo tăng cường công tác thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường tại xã 

Yên Phúc và Tân Đoàn, đôn đốc hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt trong tháng 9. 

                                         
(12) Nhận 04 hồ sơ xin chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, có kết quả 01 hồ sơ, còn lại 03 hồ sơ đang trong thời gian 

thẩm định. 
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Chỉ đạo cung cấp thông tin tình hình thu gom và xử lý thuốc bảo vệ thực vật và 

tình hình nuôi trồng các loài hoang dã, quý hiếm, cần bảo vệ; xác minh thông tin 

bài báo viết về tình trạng người dân vứt rác bừa bãi tại xã Tràng Phái và có sự chỉ 

đạo UBND xã thực hiện ngay biện pháp khắc phục; xin ý kiến Sở Tài nguyên và 

Môi trường việc xin cải tạo, nắn dòng chảy của ông Hoàng Văn Tin, thôn Nà 

Chuông, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Phối hợp với Tòa án nhân 

dân huyện tiến hành thẩm định tại chỗ giá trị tài sản tranh chấp đất đai: 03 vụ (Thị 

trấn, Khánh Khê, Hòa Bình) và cung cấp thông tin, hồ sơ cho Tòa án trong việc 

giải quyết tranh chấp đất đai: 02 vụ.   

4. Công tác Tài chính       

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện trong tháng: 4.706 triệu đồng, lũy kế 

9 tháng: 23.335 triệu đồng, đạt 121,5% so với dự toán tỉnh giao, đạt 110,1% dự 

toán huyện giao, bằng 134% so với cùng kỳ năm 2018.  

Tổng chi thường xuyên ngân sách huyện thực hiện trong tháng: 45,922 triệu 

đồng, lũy kế thực hiện 9 tháng: 433,023 triệu đồng, đạt  66,5% so với dự toán tỉnh 

giao, ước đạt 66,5% so với dự toán huyện giao, đạt 128,2% so với cùng kỳ. 

5. Hoạt động Ngân hàng 

5.1. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT: Tổng nguồn vốn là 521.000 triệu 

đồng, đạt 97% KH. Doanh số cho vay đạt 29.600 triệu đồng. Doanh số thu nợ 26.300 

triệu đồng. Tổng dư nợ 284.000 triệu đồng, đạt 99% KH. Tỷ lệ nợ xấu 0,4%. 

5.2. Ngân hàng Chính sách xã hội:Tổng nguồn vốn 313.736 triệu đồng. 

Doanh số cho vay tháng 9: 6.459 triệu đồng. Doanh số thu nợ tháng 9: 5.546 triệu đồng. 

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

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Giáo dục và Đào tạo: 

Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh ra 

lớp (tổng số nhóm, lớp đầu năm học 2019 - 2020: 501 lớp/11.084 học sinh, trong 

đó: Mầm non 164 nhóm, lớp/3736 trẻ; cấp Tiểu học 225 lớp/4518 học sinh; cấp 

THCS 112 lớp/2830 học sinh); chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức khai giảng và 

chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho năm học; chỉ đạo các trường 

thực hiện công tác rà soát cự ly, địa bàn, khoảng cách học sinh hưởng chế độ bán 

trú theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ; quan tâm tiếp nhận, trao các loại 

quỹ, học bổng, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn
(13)

. Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch năm học, kiện toàn các tổ chức 

                                         
(13) 

Học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”: 228 học sinh được nhận, với số tiền 300.000 đồng/01 xuất, tổng số tiền 

72.000.000 đồng; Học bổng “Vì em hiếu học”: 180 em học sinh của các trường Tiểu học, THCS của 18 xã đặc biệt khó 
khăn được nhận, với tổng trị giá 180.000.000 đồng; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn được 15 xuất, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng, tổng số tiền 7.500.000 đồng; Hội Bảo trợ người khuyết tật và 

bảo vệ quyền trẻ em tặng 90 xuất học bổng, xe đạp cho học sinh (20 xuất học bổng, 70 xe đạp); Tiếp nhận và phân phát 

gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ cho các trường trong ngày 26, 27/9/2019. Tổng số gạo 
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trong nhà trường, ổn định đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác 

giảng dạy theo kế hoạch. 

2. Y tế: Chỉ đạo xây dựng các văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm, 

thuốc không đạt chất lượng trên địa bàn huyện. Ban hành Quyết định về thành lập 

Hội đồng, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ Tiêu chí quốc 

gia về Y tế xã. Chỉ đạo kiểm tra liên ngành về VSATTP được 09 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện trong dịp tết Trung thu năm 2019, xử 

phạt 08 cơ sở, số tiền phạt: 3.625.000đ. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác khám, 

chữa bệnh, củng cố, tăng cường nâng cao năng lực và trình độ khám, chữa bệnh
(14)

. 

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

Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông 

tin và truyền thông được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” tiếp tục được quan tâm. Hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di 

sản văn hóa tiếp tục được thực hiện. Công tác đôn đốc, kiểm tra xây dựng các thiết 

chế văn hóa, thể thao, quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch, thông tin và truyền 

thông được tăng cường.
(15)

 

4. Công tác Nội vụ; LĐ, TB, XH - Dân tộc 

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

cấp huyện, cấp xã, bố trí công tác, nâng lương, thi đua - khen thưởng; thành lập 

Hội đồng kiểm tra sát hạch trường hợp tiếp nhận vào công chức cấp huyện năm 

2019; chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc các hộ dân tự ý san 

lấp đất sản xuất nông nghiệp tại xã Khánh Khê; phát động phong trào thi đua cao 

điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn 

Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831 - 04/11/2019) và ủng hộ Phong trào làm đường giao thông nông thôn 

trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; khen thưởng tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

                                                                                                                                   
huyện Văn Quan được cấp đợt 1, học kỳ I (5 tháng) là 347.942 kg; Phát 978 mũ bảo hiểm cho HS lớp 1 và 27 tranh 

ATGT cho các trường có học sinh cấp tiểu học (Do công ty Honda Việt Nam tài trợ)... 
(14)

 Công tác khám, chữa bệnh tại TTYT huyện được củng cố, tăng cường nâng cao năng lực và trình độ khám, chữa 

bệnh ở tất cả các khoa trong hai lĩnh vực lâm sàng và cận lâm sàng. Tiếp tục triển khai các kỹ thuật mới trong công 

tác khám và điều trị bệnh nhân. Các chỉ tiêu về khám, chữa bệnh đều đạt và vượt chỉ tiêu theo tiến độ và kế hoạch 

giao. Cụ thể: Tuyến huyện: Số lần khám bệnh đạt 3.417 lượt; số lần điều trị nội trú đạt 714 lượt; số lần điều trị ngoại 

trú đạt 377 lượt. Tuyến xã: số lần khám bệnh đạt 4.843 lượt; số lần điều trị tại xã đạt 281 lượt. 
(15) 

Công nhận 20 thôn của 02 xã Yên Phúc và Tân Đoàn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2019; Kết quả thực 

hiện nâng cấp, xây mới nhà văn hóa, sân thể thao : 08 nhà đã nâng cấp, xây dựng xong (Thôn Đông B- xã Yên Phúc; 

thôn Phai Rọ, thôn Lùng Pá- xã Tân Đoàn; thôn Nà Chuông, thôn Đèo Luông - xã Tri Lễ; thôn Nà Rằng - xã Việt 

Yên; thôn Pá Tuồng - xã Đại An; thôn Bản Thẳm - Nà Lượt xã Song Giang), 03 nhà văn hóa (Thôn Phù Huê - xã 

Trấn Ninh; thôn Bản Lải - xã Vĩnh Lại; thôn Bản Só - xã Hữu Lễ); sân thể thao xã Tân Đoàn đang xây dựng; Chỉ 

đạo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, thẩm định hương ước, quy ước của 02 thôn: Nà Pua- xã 

Vân Mộng và Khòn Coọng - xã Tú Xuyên; Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý, nghiệp 
vụ về du lịch cho 80 học viên; Sản xuất mới 12 chương trình được phát sóng, 01 chuyên mục truyền hình cơ sở, 

cộng tác với phòng thời sự  Đài PT - TH tỉnh và Báo Lạng Sơn 32 tin, bài; đăng trên trang thông tin của huyện: 8 

tin, bài.   
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2019; thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 

4.2. Công tác LĐ, TB, XH - Dân tộc: 

 Tiếp tục chỉ đạo tham mưu triển khai công tác dân tộc, thực hiện các chính 

sách dân tộc trên địa bàn; thực hiện các chính sách thương binh, liệt sỹ, tổng hợp 

báo cáo người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng... ; ban 

hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh; 

Kế hoạch, tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu năm 

2019; Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập 

huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2019. Chỉ đạo 

UBND các xã, thị trấn tiến hành thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo 

năm 2019 theo đúng tiến độ kế hoạch. Mở 02 lớp đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn (01 lớp chăn nuôi gà; 01 lớp chăm sóc cây Mác ca). Tổ chức tổng kết 02 lớp 

(lớp chăn nuôi gà tại xã Tràng Các, lớp trồng rau an toàn xã Chu Túc). Chỉ đạo hỗ 

trợ đột xuất cho 03 hộ gia đình có nhà bị đổ sập, hư hỏng nặng do ảnh hưởng của 

cơn bão số 03 năm 2019. 

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 chỉ đạo thực hiện công tác tiếp 

dân, giải quyết đơn thư theo quy định
(16)

. Ban hành Quyết định kiểm tra việc thực 

hiện Kết luận thanh tra về quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 

của UBND xã Lương Năng và UBND xã Khánh Khê; Thông báo Kết luận kiểm tra 

trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Đồng Giáp trong công tác quản lý tài chính, tài 

sản công; Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng từ 

01/8/2018 đến 31/7/2019; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện giám sát 

công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại UBND xã Khánh Khê; phối hợp 

với Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Mai tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra 

nhân dân 01 cuộc với 19 người tham dự.  

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

định (chứng thưc̣ 141 việc; giải quyết 04 hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch). Ban 

hành Báo cáo sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017- 2019) trong xây dựng Nông 

thôn mới. Xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi” và 

                                         
(16)

 Trong tháng tiếp 04 lượt công dân nội dung phản ánh về tranh chấp đất đai và chế độ chính sách khác; tiếp 
nhận 11 đơn, đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. 
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Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi. Bố trí công chức trực làm việc sáng thứ 7 

hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch, chứng thực. 

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. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập KVPT huyện năm 

2019; đưa cán bộ thuộc đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh 

theo kế hoạch; chỉ đạo xã Đồng Giáp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an 

ninh cho đối tượng 4. Xây dựng kế hoạch chi trả theo Quyết định 49/2015/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 426 đối tượng. 

2. An ninh trật tự: Tích cực đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, 

đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội
(17)

. Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng 

cường tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông
(18)

. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức 

kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện theo kế hoạch.  

ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, 

ngành, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Công tác phân bổ xi măng 

cho các xã, thị trấn được thực hiện thường xuyên. Công tác đầu tư xây dựng đường 

GTNT luôn được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng, sự giám sát 

của HĐND, sự điều hành trực tiếp của UBND huyện, sự quan tâm phối hợp của 

các cơ quan, đoàn thể và Nhân dân được hưởng lợi. Công tác an sinh xã hội, giáo 

dục và đào tạo, y tế, văn hóa được triển khai theo kế hoạch. 

Bên cạnh đó, còn một số tồn tại như: Kết quả tiêm phòng bệnh cho gia súc, 

gia cầm đạt thấp; việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng 

đường chưa được các cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo dẫn đến tiến độ 

thực hiện còn chậm so với kế hoạch (xã Tân Đoàn, xã Yên Phúc); tình trạng lấn 

chiếm hành lang ATGT còn tồn tại nhiều ở các xã; tình hình triển khai thực hiện 

Khu dân cư kiểu mẫu chưa có chuyển biến rõ nét; công tác quản lý nhà nước về tài 

nguyên môi trường còn hạn chế (nhất là lĩnh vực đất đai); công tác quản lý, sử 

dụng các chợ trên địa bàn còn lỏng lẻo, thiếu hiệu quả. 

V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10/2019 

                                         
(17) 

Bắt 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề, thu giữ 2.584.000đ và một số 

tang vật có liên quan. Phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm 01 tử thi tại phố Tân An, thị trấn 
Văn Quan đã bàn giao cho gia đình mai táng, hiện đang tiếp tục xác minh, làm rõ. Phối hợp kiểm tra 01 

xe khách phát hiện chở 21 cá thể động vật sấy khô (nghi là khỉ), hiện đã khởi tố và ra lệnh bắt 01 bị can 

để tạm giam. Phối hợp kiểm tra, phát hiện 03 đối tượng có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, xử phạt 

số tiền 146.170.000đ. Đưa 03 đối tượng đi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh để cai 
nghiện bắt buộc. Tổ chức xét nghiệm ma túy tại thị trấn Văn Quan phát hiện 01 trường hợp dương tính 

với chất ma túy. 
(18)

 Trong tháng, trên địa bàn không xảy ra tai nạn, va chạm giao thông. Tổ chức tuần tra, kiểm soát về trật 
tự an toàn giao thông trên địa bàn, phát hiện 391 trường hợp vi phạm; xử phạt hành chính 173.085.000đ.  
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1. Lĩnh vực Kinh tế 

- Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm sóc và bảo vệ các 

cây trồng vụ mùa. Tiếp tục tăng cường công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm; 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. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực 

hiện công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng. Tiếp tục nạo vét, tu sửa mương, đập 

đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất;  tiếp tục thực hiện các công trình năm 2019. 

Thực hiện tốt 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; nắm bắt tình hình bọ ánh kim, sâu đục ngọn gây hại hồi. Chỉ đạo việc 

thực hiện các mô hình đang triển khai tại các xã, đảm bảo đạt được mục tiêu của 

mô hình. 

- Tiếp tục chỉ đạo cung ứng vật tư xi măng, ống cống các loại cho các xã, thị 

trấn. Chỉ đạo 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); 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 thực hiện theo 

đề án phát triển GTNT đã được phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo thẩm định các công 

trình của các chủ đầu tư đề nghị kịp thời và đúng các quy định; theo dõi quản lý 

trật tự đô thị theo đúng quy hoạch, kiên quyết xử lý lập biên bản các tổ chức và cá 

nhân vi phạm; giám sát trồng các loại cây giữa giải phân cách và một số tuyến 

đường nội thị đang thi công. Nắm bắt tình hình khai thác, sản xuất vật liệu xây 

dựng trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn 

giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.  

 - Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn 

huyện, phát hiện, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp có sai xót. Tiếp tục giải quyết 

đơn thư còn tồn đọng. Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân không vi phạm 

việc sử dụng đất sai mục đích. Hướng dẫn người dân vi phạm thực hiện thủ tục xin 

chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật. Chỉ đạo thực 

hiện thẩm định tiêu chí số 17 về Môi trường tại 02 xã Yên Phúc và Tân Đoàn; 

kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của tiêu chí môi trường đối với xã 

Hữu Lễ. Chỉ đạo xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi 

trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh; quản lý môi trường đối với công tác thu 

gom rác thải trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách; công tác thẩm định theo đúng 

trình tự, thủ tục, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian quy định; đôn đốc đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; tăng cường kiểm tra chất lượng 

các công trình, kiên quyết xử lý những nhà thầu thi công kém chất lượng. 

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 



 11 

- Chỉ đạo tiếp tục quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Bộ 

Giáo dục - Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Chỉ đạo các trường tuyên 

truyền, vận động trẻ nhà trẻ, mẫu giáo ra lớp. Chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra các 

xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD năm 2019; thành lập Ban xét duyệt số học sinh được 

hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2019 - 2020; tổ 

chức Tuần lễ học tập suốt đời và Ngày Khuyến học Việt Nam năm 2018; chỉ đạo 

thực hiện các công tác chuyên môn, thanh tra, kiểm tra trong ngành giáo dục. 

- Tiếp tục chỉ đạo tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, mai táng phí, trợ cấp đột xuất. Tổng hợp, báo cáo kết quả 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo đúng kế hoạch. Chuẩn bị 

các điều kiện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các lớp đào tạo thuộc Chương trình 135 

năm 2019 theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá - 

thông tin - thể thao và công tác gia đình trên địa bàn huyện: Tăng cường kiểm tra 

các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn; 

hướng dẫn, kiểm tra các xã được giao chỉ tiêu nâng cấp, xây dựng, sử dụng kinh phí 

nhà văn hóa thôn và sân thể thao cấp xã; chỉ đạo hoàn thiện phương án xây dựng 

trang trí đường phố trên địa bàn bàn thị trấn Văn Quan; chỉ đạo tiếp tục phối hợp và 

đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập, xây dựng Trang thông tin điện tử 

thành phần cho 08 xã: Văn An, Vân Mộng, Tú Xuyên, Tràng Phái, Xuân Mai, Hữu 

Lễ, Tân Đoàn, Yên Phúc. Xét  công nhận hương ước, quy ước của thôn, phố trên địa 

bàn huyện. 

- Tiếp tục thực hiện công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; 

cấp 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. Giám sát các xã phấn đấu đạt Bộ 

Tiêu chí Quốc gia Y tế xã năm 2019. 

- Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; công tác 

quản lý, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

huyện; công tác đào tạo, bồi dưỡng, báo cáo tôn giáo, thi đua khen thưởng; xây 

dựng chính quyền; địa giới hành chính… Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp đội ngũ cán bộ, 

công chức cấp xã liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 

huyện; chỉ đạo xét hồ sơ tinh giản biên chế kỳ I năm 2020. Tăng cường thực hiện 

công tác cải cách hành chính; tiếp tục kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

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 đã được phê 

duyệt; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Kết luận, kiến 

nghị, xử lý sau thanh tra. Chuẩn bị tốt các điều kiện Hội nghị điểm trực tuyến triển 

khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại huyện Văn Quan. 
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- Thực hiện tốt 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 

- 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. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện 

cho diễn tập KVPT huyện năm 2019. 

- Chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo ANTT địa bàn; chủ động phòng ngừa, 

phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường quản lý 

công tác nhân, hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ, 

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

 

 
Nơi nhận:                       
- 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;  
- Chi cục Thống kê huyện;   

- MTTQ, các đoàn thể huyện;            

- UBND các xã, thị trấn;                                                                 

- C, PCVP, CV tổng hợp;                                           
- Lưu: VT.                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


