
  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 367/BC-UBND Văn Quan, ngày 19 tháng 6 năm 2020 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác tháng 6 năm 2020, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020 

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 2020; Ủy ban nhân dân 

huyện Văn Quan báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 6 năm 2020, nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 7 năm 2020 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Trong tháng, bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thường 

xuyên theo Kế hoạch, Chương trình công tác tháng, UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực 

về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng: 

1. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị 

quyết của TW, của tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu XII của Đảng, Nghị quyết Đại 

hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 

2. Tập trung thực hiện sản xuất nông, lâm nghiệp; chăm sóc và phòng trừ 

sâu bệnh cho các loại cây trồng; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia 

cầm. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và các 

chương trình, dự án theo kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ kỷ niệm 110 

năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020). Tiếp tục chỉ đạo 

công tác thu, chi ngân sách; công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian 

lận thương mại. Thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn giao thông; công 

tác tài nguyên, môi trường... 

3. Tiếp tục thực hiện chương trình học kỳ II theo khung thời gian điều chỉnh 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm duy trì tốt chất lượng dạy và học. Nâng cao 

chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, 

chuẩn bị tốt các điều kiện, phương án cách ly, dập dịch; tăng cường kiểm tra, giám 

sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt các chế 

độ, chính sách bảo đảm an sinh - xã hội.  

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ công tác 

quốc phòng địa phương, chính sách hậu phương quân đội. Tăng cường các biện 

pháp quản lý về trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống buôn 

lậu và gian lận thương mại. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo 
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dục pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân; thực hiện hiện tốt công tác tiếp dân, 

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

5. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung 

ương, của tỉnh, của huyện. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện tốt kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác.  

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÕNG - AN NINH 

1. Lĩnh vực kinh tế  

1.1. Sản xuất Nông, Lâm nghiệp 

1.1.1. Nông nghiệp: 

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân 4.705,77ha đạt 

105% so với KH, bằng 101,5% so với CK, trong đó
(1)

. Tình hình thực hiện sản xuất 

cây trồng vụ mùa: hiện nay bà con đang gieo mạ chuẩn bị cho trồng vụ mùa  

34.949 kg thóc giống và đang làm đất được 674ha, đã cấy được 11,8ha; Ngô trồng 

được 3,6ha; Khoai lang 3,2ha. 

- Tình hình dịch bệnh: 

+ Dịch tả lợn Châu Phi: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện công tác 

giám sát dịch bệnh, tính đến ngày 10/6/2020 dịch bệnh phát sinh tại 10 xã Tràng 

Các, Khánh Khê, Trấn Ninh, Điềm He, Tràng Phái, Đồng Giáp, Hòa Bình, Yên 

Phúc, Bình Phúc, Thị Trấn/43 hộ/17 thôn. Tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy 

là 129 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 6.641 kg (trong đó lợn nái 12 con trọng 

lượng 1.505 kg;  lợn thịt 117 con, trọng lượng tiêu hủy 5.136kg). 

+ Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm sảy ra trên một số xã như: bệnh  

Newcastle, tụ huyết trùng ở gia cầm, bệnh tiêu chảy, tiên mao trùng ở trâu bò, bệnh 

tiêu chảy, tụ huyết trùng lợn… xảy ra lẻ tẻ, rải rác nhưng không bùng phát thành 

dịch. Công tác vệ sinh, 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
(2)

. 

                                           
(1)

 Cây lương thực: trồng được 2.895,06 ha đạt 102,5% so với KH bằng 101,5% so với CK (trong đó: cây lúa là 

1.541,78 ha đạt 102,7% so với KH. Cây ngô là 1.353,28 đạt 102,3 so với KH). Cây có củ 286,12ha đạt 96% so với KH 

bằng 95,3% so với CK (trong đó: cây khoai lang 88,44ha đạt 80,5% so với KH; cây sắn 114,6ha đạt 89,5% so với KH; 

cây chất bột khác 83,08ha đạt 137,3% so với KH). Cây mía trồng được 12,11 ha đạt 100% so với KH, bằng 102% so 

với CK. Cây  thuốc lá trồng được 56,6ha, đạt 94,3 % so với KH, bằng 91,4% so với CK. Cây lấy hạt chứa dầu 

151,48ha, đạt 104,4% so với KH, bằng 99,4% so với CK (trong đó: Lạc 85,01ha; Đỗ tương 58,16ha; Cây lấy hạt chứa 

dầu khác 8,31ha). Cây rau, đậu 977,37ha, đạt 91% so với KH, bằng 83,4% so với CK (trong đó: rau các loại 

887,84ha; đậu các loại 89,53ha). Cây hàng năm khác 327,03ha, đạt 488% so với KH, bằng 387% so với CK. 

(2) 
Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng: chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác vệ sinh, phun khử trùng 

tiêu độc tại các chợ, nơi tập kết gia súc, gia cầm sống, đồng thời hướng dẫn các hộ có gia súc mắc bệnh, các hộ chăn 

nuôi thường xuyên thực hiện vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng và thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm tiêu diệt 

mầm bệnh ngoài môi trường, hạn chế và ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm. Cấp phát thuốc sát trùng được 120 lít/9xã cho người dân tự phun và Nhân dân mua vôi bột về rác chuồng, hố 

tiêu hủy  là 1.300kg.  Công tác tiêm phòng: Tiêm phòng trâu bò: tiêm phòng LMLM được 1.877 con, lũy kế được 
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- 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 và thực hiện 

các mô hình sản xuất
(3)

.  

- Bảo vệ thực vật: thường xuyên bám sát đồng ruộng, thực hiện tốt công tác 

điều tra dự tính, dự báo tình hình sâu, bệnh hại trên các cây trồng chính xác thời 

điểm phát sinh gây hại và chỉ đạo phòng trừ hiệu quả, kịp thời khống chế, không 

để dịch hại gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Dịch bệnh, 

sâu hại trên cây trồng: lúa bị rầy, sâu cuốn lá nhỏ, bọ xít dài gây hại ở mức độ nhẹ 

đã được phun phòng trừ kịp thời; cây ngô có sâu gai mùa thu và bệnh khô vằn gây 

hại tỷ lệ thấp; ngoài ra các loại cây trồng khác như ớt, dưa hấu, bí xanh, thuốc lá 

cây có múi cũng bị các loại sâu bệnh hại ở mức độ nhẹ; trên cây hồi và cây sở bọ 

ánh kim, bệnh thán thư gây hại nhưng chưa đến ngưỡng nhiễm gây hại kinh tế. Đã 

ban hành các văn bản chỉ đạo phòng trừ sinh vật hại trên cây trồng kịp thời. 

- Công tác vật tư nông nghiệp: chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và 

các điểm bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện nhập các loại thuốc để đáp 

ứng nhu đủ nhu cầu của bà con nông dân chuẩn bị trồng cây vụ mùa
(4)

. 

1.1.2. Lâm nghiệp  

- Tổng diện tích trồng rừng đến tháng 6 là 488,4ha đạt 87,1% so với KH 

trong đó: dân tự trồng là 277.458 cây tương đương 284ha gồm các loại cây Keo, 

Sở, Hồi. Nhà nước cấp là 192.780 cây tương đương 204,4ha gồm các loại cây Sở, 

Thông, Keo, Lát. 

                                                                                                                                        
5.391 con, đạt 77% KH vụ Xuân - Hè, bằng 38% KH năm. Tiêm phòng Tụ huyết trùng được 490 con, lũy kế được 

1.630 con, đạt 33% KH; Tiên mao trùng được 365con, lũy kế được 1.195 con, đạt 60% KH; Tẩy giun sán được 230 

con, lũy kế được 720 con. Tiêm phòng gia cầm: Tiêm phòng Newcastle + Tụ huyết trùng được 7.700 con, lũy kế 

được 33.590 con, đạt 42% KH. Tiêm phòng chó, mèo: tiêm phòng vắc xin dại được 710 con, lũy kế được 1.651 

con, đạt 55% KH, tiêm phòng care được 38 con, lũy kế 53 con. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú 

y trên thân thịt lợn: được 600con, lũy kế 1.900 con đạt 23,7 % so với KH. 
(3

Tập huấn được 01 cuộc/106 lượt người, lũy kế được 11 lớp/654 lượt người với nội dung Kỹ thuật quản lý dịch hại 

tổng hợp IPM trên cây lúa. Chỉ đạo khuyến nông viên, tuyên truyền được 20 cuộc/750 lượt người nghe, lũy kế 52 

cuộc/1.997 lượt người nghe với các nội dung phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi, tăng cường phòng chống 

Dịch tả lợn Châu Phi... Tư vấn tại chỗ thông qua công tác Dịch vụ thuốc thú y và Bảo vệ thực vật tại Trung tâm 

được 450 lượt người lũy kế 1.290 lượt người. Thực hiện các Mô hình trình diễn: Các mô hình trình diễn giống 

ngô, lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt. Mô hình cây dược liệu phát triển kém do nắng nóng kéo dài đất cằn khô. 

Mô hình chăn nuôi gà sinh sản tỷ lệ đẻ kém do ảnh hưởng của nắng nóng, đàn hậu bị sinh trưởng bình thường, tiếp 

tục chọn lọc những con đủ tiêu chuẩn làm giống. Mô hình ứng dụng công nghệ “Kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp 

IPM trên cây lúa”, diện tích thực hiện 41,9 ha trên 3 giống, cụ thể giống lúa bao thai 35,9 ha (xã Bình Phúc 20 ha, 

Trấn Ninh 15,9 ha); giống lúa TBJ3 05 ha tại xã Trấn Ninh; lúa CXT 30 diện tích 01ha tại xã An Sơn. Mô hình hỗ 

trợ 100% giống, 50% vật tư đối với giống bao thai và TBJ3, 100% giống và vật tư với giống CXT30. Đã cấp giống 

đối với giống bao thai và, với giống CXT30 sẽ cấp giống vào tuần 2 của tháng 6. Phối hợp với công ty ECI thực 

hiện mô hình trình diễn giống lúa VT404 với diện tích 05 sào, 02 hộ tham gia tại thị trấn Văn Quan và 05 sào với 01 

hộ tham gia tại xã Hữu Lễ; mô hình được hỗ trợ 100% giống và vật tư, hiện tại đã cấp giống.  
4
 Số lượng giống lúa, ngô các loại đã nhập tại các điểm bán giống trên địa bàn huyện được 41 tấn bằng 170% so 

cùng kỳ; trong đó: ngô 3 tấn, lúa 38 tấn. Công tác cung ứng vật tư phân bón: các điểm bán vật tư nông nghiệp đã 

nhập phân bón các loại được 1.757 tấn, bằng 109,8% CK; trong đó: Đạm các loại 900 tấn, bằng 109,7% CK; Lân 

các loại 850 tấn, bằng 109% CK; Ka li: 7 tấn, bằng 116% CK. 
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- Thực hiện kế hoạch trồng 200 ha cây Sở: lũy kế đã cấp được 59.620 cây 

bằng 99,64 ha đạt 49,7%. 

- Chăm sóc rừng phòng hộ năm 3 (trồng năm 2018) được 25ha tại thôn Bản 

Nhang, xã Liên Hội. Sau khi đi xác minh diện tích chỉ còn 22,9ha đã làm hồ sơ trình 

Sở Nông nghiệp và PTNT để ban hành Quyết định phê duyệt. 

- Bảo vệ rừng tự nhiên đã thực hiện xác minh xong, diện tích được giao 

2.129ha, sau khi xác minh còn 2.088ha đạt 98,1% so với KH hụt mất 41ha lý do là 

người dân đã tác động, phát vào để trồng một số cây khác. Đang tiến hành thiết kế 

mới 500ha tại xã Tri Lễ. 

1.1.3. Nông thôn mới: 

- Khu dân cư kiểu mẫu: đã phê duyệt xong 3 khu dân cư kiểu mẫu và xã 

nông thôn mới nâng cao. 

- Nộp hồ sơ nông thôn mới xã Hữu Lễ lên Văn phòng Điều phối tỉnh chờ 

thẩm định. 

- Phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh mở được 02 lớp tập huấn 

NTM tại xã Tú Xuyên và xã Hữu Lễ có 165 lượt người tham dự. 

- Kết quả rà soát bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 11,3 tiêu chí/xã. 

1.1.4. Chương trình OCOP:  

Hiện nay đang thực hiện các bước hoàn thiện hồ sơ cho 03 sản phẩm: sản 

phẩm tinh dầu Hồi Văn Quan chủ thể là hộ kinh doanh Nông Văn Tú; sản phẩm 

Cao khô Chợ Bãi chủ thể là Hợp tác xã Cao khô Chợ; sản phẩm Miến dong Tràng 

Phái chủ thể là Công ty Ba Sơn. 

Phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Phát triển OCOP tiến hành 

các bước lấy thông tin về sản phẩm và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đánh giá theo 

tiêu chuẩn tham gia OCOP các sản phẩm tham gia đánh giá năm 2020 đạt 01 sản 

phẩm 4 sao; 02 sản phẩm đạt 3 sao. 

1.1.5. Chương trình MTQG: 

Trên cơ sở Quyết định phân bổ vốn cho các Chương trình dự án trên địa bàn 

huyện, năm 2020 được 49 dự án. Hiện nay đã có 25 dự án trình thẩm định (135 là 

12 dự án; 30a có 13 dự án) và đã được phê duyệt 14 dự án (135 là 7 dự án; 30a là 7 

dự án). Chương trình NTM các dự án đang thẩm định chưa có dự án nào trình phê 

duyệt. 06 dự án phân bổ Phòng Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư hiện đang 

hoàn thiện để trình UBND huyện phê duyệt. 

1.2. Giao thông, Thủy lợi, Đầu tư xây dựng, Giải phóng mặt bằng, Tiểu 

thủ công nghiệp, Thương mại  

1.2.1. Giao thông:  
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- 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. 

- Phân bổ xi măng theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của 

HĐND tỉnh cho các xã thị trấn trong tháng được: 119 tấn, lũy kế đến hết ngày 

15/6/2020 được 1.899,1tấn. 

- Mở mới đường GTNT lũy kế 2,2km đạt 38% Kế hoạch. Sửa chữa nền 

đường, phát quang tầm nhìn trong tháng được 29,8km, lũy kế thực hiện được 

320,7km; trong đó: đường trục xã, liên xã trong tháng được 10,0km lũy kế thực 

hiện được 58,7km; đường trục thôn, liên thôn trong tháng được 29,8km, lũy kế 

thực hiện được 262,1km. Khối lượng đào, đắp trong tháng được 75m
3 

lũy kế thực 

hiện được 656,5m
3
; hỗ trợ ống cống trong tháng được 31m ống cống, lũy kế thực 

hiện được 122m; hỗ trợ sắt thép làm cầu GTNT trong tháng được 1700kg, lũy kế 

thực hiện được 2448kg; khai thác cát + sỏi lũy kế 2097m
3
, đạt 26% KH. 

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

được 7,6km, lũy kế thực hiện được 35km đạt 62% KH, cụ thể: đường trục xã, lũy 

kế thực hiện được 3km; đường trục thôn do Nhân dân thực hiện trong tháng được 

0,5km, lũy kế thực hiện được 5,5km; đường ngõ xóm, nội đồng trong tháng thực 

hiện được 7,1km; lũy kế thực hiện được 26,5km.  

- Công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên đường huyện, đường nội thị: 

trong tháng chỉ đạo đơn vị quản lý các tuyến đường huyện tập trung sửa chữa, mặt 

đường, khơi thông hệ thống rãnh dọc; phát quang tầm nhìn các tuyến đường huyện 

gồm 12 tuyến/139,2km đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Tỷ lệ cứng hóa 

đường đến trung tâm các xã, thị trấn đến hết tháng 5/2020 năm 2019, đạt 96,5%. 

- Công tác quản lý hành lang an đường bộ: xây dựng kế hoạch giải tỏa hành 

lang ATGT tại xã Khánh Khê và xã Tú Xuyên.  

- Nhiệm vụ trọng tâm: kế hoạch xây dựng 15km mặt đường BTXM trục xã, 

thôn theo tiêu chuẩn đường GTNT năm 2020 (đường trục xã 05km; đường trục 

thôn 10km) kết quả triển khai thực hiện đến ngày 15/6/2020 cụ thể: 05km đường 

trục xã: đã cứng hóa được 3km đạt 60% KH; 10km đường trục thôn: đã cứng hóa 

được 5,67km đạt 57% KH.  

- Tổng ngày công huy động trong tháng 4.345 công; lũy kế 17.602 công 

(tính đến ngày 15/6/2020). Tổng giá trị thực hiện trong tháng được 683 triệu đồng; 

lũy kế 6.327triệu đồng, trong đó
(5)

. 

                                           
(5)

 Xi măng thực hiện được trong tháng thành tiền 143,6 triệu đồng, thành tiền lũy kế 2.274 triệu đồng; đóng góp 

bằng tiền được 45 triệu đồng; lũy kế được 803 triệu đồng; hỗ trợ sắt thép được 29,8 triệu đồng; thành tiền lũy kế 

42triệu đồng;  hỗ trợ ống cống được 7,7 triệu đồng, lũy kế được 30 triệu đồng; huy động ngành khác lũy kế được 10 

triệu đồng; huy động ngày công quy ra tiền trong tháng được 457,7 triệu đồng, lũy kế 3.168 triệu đồng (01 ngày 

công tính = 180.000 đồng). 
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1.2.2. Thủy lợi: thực hiện phong trào Ra quân đầu xuân năm 2020: 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 xuân 2020
(6)

.  

1.2.3. Đầu tư xây dựng: tổng nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính 

chất đầu tư trên địa bàn đến hết ngày 15/6/2020 do huyện quản lý là: 157.026 triệu 

đồng, giải ngân 71.075,7 triệu đồng, đạt 45,3% KH
(7)

. 

1.2.4. Giải phóng mặt bằng: tổ chức thực hiện công tác GPMB, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án của huyện được thực hiện theo đúng 

quy định
(8)

. Chỉ đạo thực hiện giải quyết, xử lý đơn thư, các đề nghị, kiến nghị của 

                                           
(6) 

Thực hiện nạo vét tu sửa mương lũy kế 112.534m; phát quang lũy kế 31.550m
2
; xây mới mương bê tông lũy kế 

370m; đào đắp lũy kế 35m
3
; nâng cấp, xây giếng lũy kế 03 cái; tu sửa đập lũy kế 20 cái; xây mới đập lũy kế 01 cái; 

kè ao  lũy kế 11 ao; số xi măng lũy kế 85,3 tấn; cát lũy kế 65,18m
3
; đá 1x2 65m

3
 và đá hộc lũy kế 40,92m

3
; số công 

thực hiện lũy kế 10.121 công. Các công trình thủy lợi từ nguồn vốn dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2020 gồm 05 

công trình hiện nay đang trình thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện. 

(7)
1.

 
Tổng nguồn vốn đầu tư công 121.128 triệu đồng. Kết quả thanh toán đến hết ngày 15/06/2020 được 54.484,9 

triệu đồng, đạt 45%KH. Trong đó: Nguồn vốn ngân sách Tỉnh (thu tiền sử dụng đất) năm 2020: 1.826 triệu đồng, bố 

trí cho 01 công trình thanh toán nợ, kết quả giải ngân được 1.826 triệu đồng đạt 100%KH.. Nguồn vốn ngân sách 

Tỉnh (thu tiền sử dụng đất) hỗ trợ các dự án xây dựng nông thôn mới năm 2020: 2.115 triệu đồng, bố trí cho 1 

công trình thanh toán nợ, giải ngân 2.114,7 triệu đồng đạt 99,9% KH. Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới: 52.000 triệu đồng, bố trí cho 25 công trình (13 công trình thanh toán nợ với số vốn 12.431 triệu đồng; 03 

công trình chuyển tiếp với số vốn 3.242 triệu đồng; 09 công trình khởi công mới với số vốn 36.327 triệu đồng) đã 

giải ngân 22.267,7 triệu đồng, đạt 42,8% KH. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 

53.880 triệu đồng, đã giải ngân được 19.555,7 triệu đồng, đạt 36,3% KH (Chương trình 30a: Bố trí cho 10 công 

trình khởi công mới và 01 dự án hỗ trợ Đề án phát triển GTNT trên địa bàn huyện Văn Quan (theo cơ chế 109) đã 

giải ngân được 16.744,2 triệu đồng, đạt 47,9%KH; Chương trình 135: 18.901 triệu đồng, bố trí cho 06 công trình 

chuyển tiếp, 06 công trình khởi công mới, đã giải ngân được 2.811,5 triệu đồng, đạt 14,9% KH). Nguồn vốn phân cấp 

cho Huyện theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND: 9.807 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án chuyển tiếp, 01 dự án 

khởi công mới và hỗ trợ xi măng GTNT, thủy lợi nhỏ, đã giải ngân được 8.720,9 triệu đồng, đạt 88,9% KH.. Nguồn 

vốn ngân sách Huyện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng (nguồn thu từ xổ số kiến thiết và thu từ sử dụng đất):  1.500 

triệu đồng, bố trí 03 công trình, chưa phát sinh. 2. Vốn sự nghiệp có tính chất XDCB: 35.898 triệu đồng, bố trí cho 

sự nghiệp nông nghiệp 950 triệu đồng; sự nghiệp thủy lợi 1.023 triệu đồng; sự nghiệp giao thông 3.616 triệu đồng; 

sự nghiệp kiến thiết thị chính 1.800 triệu đồng; sự nghiệp kinh tế khác 6.179 triệu đồng; hỗ trợ có mục tiêu 22.000 

triệu đồng; sự nghiệp Địa chính 330 triệu đồng, đã giải ngân 16.590,8 triệu đồng đạt 46,2% KH. 

(8)
Thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình sau: 1. Công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm 

và Khu Dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan: Chỉ đạo thực hiện thẩm tra lập phương án 

theo kết luận kỳ họp về công tác giải phóng mặt bằng tháng 5/2020 để trình UBND huyện phê duyệt bổ sung; tiếp 

tục giải quyết đơn kiến nghị, đề nghị của các hộ gia đình; 2. Chỉ đạo lập hồ sơ thanh toán bồi thường Công trình: 

Cấy MBA CQT cho các TBA khu vực các huyện, tỉnh Lạng Sơn bảo đảm cấp điện trong mùa nắng nóng 2019. 3. 

Hoàn thiện hồ sơ thanh toán công trình: Cấy các TBA chống quá tải lưới điện và giảm tổn thất điện năng khu vực 

các huyện Bắc Sơn, Lộc Bình, Văn Quan, Văn Lãng, Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 4. Công trình: Trường 

tiểu học 2 thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan: Chỉ đạo thực hiện kiểm đếm cây cối, hoa mày và xác định diện 

tích đất thu hồi của các hộ gia đình và trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ công trình. 5. Chỉ đạo kiểm 

đếm và trình thẩm định công trình: Đường, kè trường TH&THCS xã Chu Túc. 6. Công trình: Đường Lùng Pa - 

Pác Kéo, huyện Văn Quan, thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (Dự án 

LRAMP): Thực hiện giải quyết các ý kiến vướng mắc về các vị trí hộ gia đình chưa nhất trí cho thi công; niêm yết 

công khai phương án Phúc tra đối với các hộ gia đình đã kiểm đếm còn thiếu sót. Giải quyết vướng mắc và vận động 

các hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng để thi công công trình. Lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ sau phúc tra; thông báo tháo dỡ kiến trúc và di chuyển tài sản để thi công công trình. 7. Công trình: 

Cấy các TBA CQT lưới điện và giảm tổn thất điện năng các khu vực huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 2020: 

kiểm đếm và lập các thủ tục thu hồi đất đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi công trình. 8. Công trình: Xây 

dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan – Pắc Kéo, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. (ĐH.54): Thực 

hiện trích đo địa chính phục vụ GPMB công trình, lập và hoàn thiện hồ sơ di chuyển đường điện, đường viễn thông ra 

khỏi phạm vi GPMB để thi công công trình. 9. Công trình: Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6): Họp triển khai 
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các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

các công trình có thu hồi đất trên địa bàn huyện. 

1.2.5. 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. 

1.2.6. Thương mại: tình hình giá cả thị trường trên địa bàn 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 6/2020 đạt 70,2 tỷ đồng, lũy kế 421,8 tỷ đồng 

bằng 100,2 % so với cùng kỳ.  

1.3. Công tác Tài nguyên và Môi trường 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tài nguyên đất, nước và khoáng sản
(9)

. Chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện quản lý 

đất đai 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; tổ chức rà soát, kiểm tra các thửa đất chưa được kê khai, đăng ký đất 

đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn 02 xã: Tân Đoàn, 

Tràng Phái. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tài nguyên nước, 

khoáng sản trên địa bàn huyện, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng ngày Đại dương thế 

giới năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan, triển khai hưởng ứng ngày Quốc tế 

Đa dạng sinh học năm 2020, tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì 

môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2020; phối hợp với Chi cục 

Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn thẩm định tiêu chí số 17 về Môi trường trong 

xây dựng nông thôn mới tại xã Hữu Lễ, chỉ đạo tham gia ý kiến thẩm định đề xuất 

dự án Nhà máy sản xuất đá xẻ Cường Phát. Cung cấp thông tin cho Tòa án nhân dân 

huyện Văn Quan các vụ tranh chấp quyền sử dụng đất tại các xã: Liên Hội, Bình 

Phúc; giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Hoàng Văn Nga và bà Hoàng Thị Bày 

tại thôn Trung Thượng, xã Hòa Bình. 

1.4. Công tác tài chính       

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện trong tháng: 1.581 triệu đồng, lũy kế 

tháng 06: 12.477 triệu đồng, đạt 57,1% so với dự toán tỉnh giao, đạt 54,2% dự toán 

huyện giao, bằng 71,2% so với cùng kỳ năm 2019.  

                                                                                                                                        
dự án phổ biến chính sách liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kiểm đếm xác định khối 

lượng cây cối, đất đai cho các hộ gia đình nằm trong phạm vị lòng hồ.  10. Công trình: Nhà máy chế biến hoa 

Hồi Lạng Sơn: kiểm đếm và lập phương án bồi thường đối với các hộ gia đình đã kiểm đếm. 
 

(9)
 Tiếp nhận thêm là 06 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở (02 hồ sơ có kết quả, 

03 hồ sơ trả về do không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 02 hồ sơ trả về do công dân làm đơn xin rút; 

02 hồ sơ trả về do thay đổi nhu cầu sử dụng đất; 01 hồ sơ đang trong thời gian thẩm định).  
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Tổng chi NSNN trên địa bàn thực hiện trong tháng: 30.630 triệu đồng, lũy 

kế tháng 06: 253.234 triệu đồng, đạt 38,1% so với dự toán giao, bằng 84,8% so với 

cùng kỳ năm 2019.  

1.5. Hoạt động Ngân hàng 

1.5.1. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT: tổng nguồn vốn huy động đến 

ngày 12/6/2020 là 570.000 triệu đồng, tăng 9.000 triệu so với tháng trước, tăng 

23.000 triệu đồng so với đầu năm, đạt 102% KH. Doanh số cho vay đạt 14.700 

triệu đồng. Doanh số thu nợ 16.800 triệu đồng. Tổng dư nợ 323.000 triệu đồng, 

giảm 2.000 triệu so với tháng trước, tăng 13.000 triệu so với đầu năm, đạt 96% 

KH. Tỷ lệ nợ xấu 0,7%. 

1.5.2. Ngân hàng Chính sách xã hội: tổng nguồn vốn 326.863,8 triệu đồng. 

Doanh số cho vay: 50.910 triệu đồng. Doanh số thu nợ: 38.924 triệu đồng. Nợ quá 

hạn 155,6 triệu đồng, chiếm 0,05%.  

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

2.1. Giáo dục và Đào tạo 

 Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học thực hiện các nhiệm vụ 

theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo các hoạt động chuyên môn. Các trường thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số, huy 

động trẻ độ tuổi nhà trẻ ra lớp (tỷ lệ huy động trẻ ra lớp tăng 3,7% so với tháng 5); 

chủ động phối hợp với các trường cao đẳng nghề trong tỉnh tổ chức tư vấn hướng 

nghiệp cho học sinh, tư vấn định hướng nghề nghiệp để làm tốt công tác phân 

luồng học sinh sau THCS trên địa bàn huyện; quan tâm công tác ôn thi vào 10 

THPT. Các cụm chuyên môn cấp tiểu học chủ động tổ chức dạy thử nghiệm sách 

giáo khoa mới. Quan tâm đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên, tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, hội thảo do Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức
(10)

. 

2.2. Y tế 

Chỉ đạo xây dựng các văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm, thuốc 

không đạt chất lượng, thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của sản 

phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn huyện. Ban hành Quyết định về việc 

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 năm 2020; Quyết định kiểm tra hoạt động hành nghề Y, 

                                           
10

 Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra định kỳ cuối năm học; Ban hành Kế hoạch và các Quyết định thành lập các 

Hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, chấm thẩm định công tác thi học kì II đối với cấp THCS. Tổ chức bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác thi cho CBQL, GV; Chỉ đạo các trường quan tâm khắc phục về cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt 

nhất cho học sinh trong thời tiết nắng nóng trong thời gian học sinh ở trường; Tiếp tục chỉ đạo các trường quan tâm, 

chú trọng công tác ôn thi vào lớp 10; tổ chức dạy thử nghiệm SGK theo CTGDPT 2018; Tiếp tục chỉ đạo các trường 

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19, phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã, thị trấn trong công tác phòng 

chống dịch. 
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Dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2020; Kế hoạch triển khai 

Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020 (từ ngày 

01/6/2020 - 30/6/2020); Công văn tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, tuần lễ Quốc 

gia không thuốc lá 25-31/5/2020. Ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
(11)

. 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
(12)

. Đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề Y, Dược ngoài công lập huyện 

kiểm tra được 03 cơ sở, xử phạt 03 cơ sở, tổng số tiền phạt: 8.350.000 đồng. 

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

Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và 

truyền thông được tăng cường. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các xã triển 

khai nâng cấp, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được thực hiện. 

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

duy trì thực hiện như việc sưu tầm thông tin, số liệu liên quan đến thực hiện Đề án 

múa sư tử; trang phục dân tộc Tày, Nùng; hệ thống di tích lịch sử văn hóa... Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai sâu 

rộng đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Công tác tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng 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 2020 được quan 

tâm thực hiện. Tăng cường đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý điều hành của các cơ quan, đơn vị; an toàn thông tin được đảm bảo. Hoạt 

động thông tin và truyền thông về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp 

tục được triển khai thực hiện
(13)

. 

                                           
(11)

 Các Công văn: về việc thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ; về 

việc quản lý và tiếp tục theo dõi thông tin về sức khỏe đối với các trường hợp ngừng cách ly y tế tập trung phòng, 

chống Covid-19; về việc thực hiện Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ; về việc 
thực hiện Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại 

cộng đồng; Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang; về việc thực hiện Hướng dẫn phòng, chống và đánh 

giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng; về việc quản lý và tiếp tục 

theo dõi thông tin về sức khỏe đối với các trường hợp ngừng cách ly y tế tập trung phòng, chống Covid-19. 

(12)
 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 3.108 lượt; số lần điều trị nội trú đạt 639 lượt; số lần điều trị ngoại 

trú đạt 377 lượt. Tuyến xã: số lần khám bệnh đạt 6.964 lượt; số lần điều trị tại xã đạt 67 lượt. 

(13)
 Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; thành lập Ban Tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020); kiểm tra, rà soát 

sân thể thao sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập các thôn, phố trên địa bàn huyện có: 16/17 xã, thị 

trấn có sân thể thao; 78/154 thôn, phố có sân tập thể thao đơn giản; phối hợp với các Đoàn công tác của tỉnh: thu 

thập thông tin số liệu phục vụ cho Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay” tiến hành thực tế, điền dã tại cơ sở phục vụ Đề án múa sư tử dân tộc Tày, Nùng, khảo sát 

thực tế tại cơ sở, cung cấp tài liệu liên quan phục vụ cho cuộc thi sáng tác ca khúc viết về đồng chí Lương Văn Tri 

và ca ngợi quê hương Văn Quan; xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt 
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2.4. Công tác Nội vụ; LĐ, TB, XH - Dân tộc 

2.4.1. 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 

Ban Giám sát kỳ kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2020; sáp nhập Hội Chữ thập đỏ 

các xã Tràng Sơn, Đại An, Chu Túc vào Hội Chữ thập đỏ xã An Sơn; Quyết định 

thành lập Hội Chữ thập đỏ xã An Sơn; khen thưởng Khu Dân cư đạt tiêu chuẩn 

Khu dân cư văn hóa 05 năm liên tục ; đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiêp̣ Văn thư , Lưu trữ” năm 2020; thực hiện tốt Luật tín ngưỡng, tôn giáo; kỷ 

luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc. 

2.4.2. Cải cách hành chính 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện, kịp thời 

tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các văn bản về CCHC thực 

hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời 

các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt 

động Trang thông tin điện tử của huyện… 

2.4.3. 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
(14) 

. Chỉ 

đạo tiến hành rà soát và phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng 

người lao động bị chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều 

                                                                                                                                        
Nam 28/6 năm 2020; tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020; phối hợp 

thực hiện sửa chữa, nâng cấp Đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn tại xã Hữu Lễ, Tú Xuyên; rà soát sử dụng thử 

nghiệm phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói trong hoạt động phát thanh; cấp chứng thư số cho các tổ chức và 

cá nhân của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, gồm 18 tổ chức và 24 cá nhân, cấp mới hộp thư điện tử 

công vụ và thiết lập tài khoản iOffice; Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về các nội dung: Triển khai thực hiện 

Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; tăng cường sử dụng tiết kiệm điện nước, tập trung ứng phó với nắng nọng, 

hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung bộ và Tây Nguyên trên hệ thống thông tin cơ sở; tháng hành động 

phòng, chống ma túy năm 2020; triển khai thực hiện Chỉ thị 28/CT-BTTTT ngày 08/5/2020 về tăng cường đảm bảo 

an toàn, an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển 

và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính…  

(14)
 Ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 05/6/2020 về tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2020); Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 09/6/2020 về việc đề nghị hỗ trợ đối 

tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 (bổ sung đợt 2); Báo cáo số 

294/BC-UBND ngày 25/5/2020 báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 đề xuất giai đoạn 

2021 - 2025; Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 09/6/2020 kết quả rà soát, tổng hợp số đối tượng không thuộc các 

nhóm tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Chương trình số 41/CTr-

UBND ngày 29/5/2020 Chương trình thăm, tặng quà các trường học trên địa bàn huyện nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 

01/6/2020; Công văn số 785/UBND-LĐTBXHDT ngày 29/5/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống 

tai nạn đuối nước trẻ em. 
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kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng, lao 

động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Văn Quan
(15) 

.  

Tổ chức khai giảng 01 lớp dạy nghề lao động nông thôn (Trung tâm GDTX-

GDNN) theo kế hoạch cho 30 học viên tại thôn Lùng Thúm, xã Tràng Phái (kỹ 

thuật trồng Hồi). 

2.5. 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.  

3. Công tác thanh tra, tư pháp 

3.1. Công tác Thanh tra, tiếp dân: tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tiếp 

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

. Thực hiện 03 cuộc thanh tra trong đó: 02 

cuộc thanh tra việc thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ; khoản 5, Điều 12 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của 

Chính phủ tại Trường PTDTBT Tiểu học xã Đồng Giáp và Trường Trung học cơ 

sở xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan; 01 cuộc thanh tra việc thực hiện Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ tại Trường Mầm non xã Tràng 

Các, huyện Văn Quan. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn huyện.  

3.2. Công tác Tư pháp: tiếp nhận, giải quyết 02 hồ sơ cải chính hộ tịch, 

thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực theo quy định
(17)

. 

4. CÔNG TÁC QUỐC PHÕNG, AN NINH 

4.1. Quốc phòng: duy trì tốt các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc 

tình hình địa bàn. Ban hành Đề án, Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng khu vực 

phòng thủ huyện giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức sơ kết 5 

                                           
(15)

 Tổng số đối tượng được hỗ trợ: 284 người. Tổng số tiền hỗ trợ: 284.000.000 đồng; rà soát và lập Tờ trình đề nghị 

UBND tỉnh hỗ trợ bổ sung cho 17 đối tượng Bảo trợ xã hội; 01 người có công; 471 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đợt 2). 
(16)

 Trong tháng tại trụ sở Tiếp công dân của huyện tổ chức tiếp 06 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh. Nội dung 

phản ánh về lĩnh vực đất đai và chế độ chính sách khác; Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp nhận 41 đơn, trong đó: đơn 

tồn từ tháng trước chuyển sang: 22 đơn, đơn tiếp nhận trong tháng 19 đơn. Kết quả giải quyết: 05/29 đơn thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND huyện; 02/12 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết cuả UBND huyện. Ban Tiếp công dân 

đã chuyển các đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. 

(17)
 Thực hiện chứng thực 235 việc. Chỉ đạo Ban hành Báo cáo số 76/BC-PTP ngày 18/5/2020 về tình hình thực hiện 

công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo số 81/BC-PTP ngày 26/5/2020 về tình hình xây dựng 

chính quyền điện tử 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo số 86/PTP ngày 

09/6/2020 tình hình cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và xử lý phản ánh, kiến nghị của người 

dân, doanh nghiệp. 
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năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phòng không Nhân 

dân. Hoàn thành huấn luyện Dân quân Binh chủng: Trinh sát, Pháo binh, Y tế. 

4.2. 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 
(18)

. Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng 

cường tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông 
(19)

. Quản lý tốt nhân khẩu, hộ 

khẩu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 
(20)

.  

III. ĐÁNH GIÁ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1. Khó khăn, vướng mắc: Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một 

số tồn tại nhất định trong công tác chỉ đạo và thực hiện, cụ thể như: công tác chỉ 

đạo điều hành ở một số đơn vị xã còn thiếu chủ động, quyết liệt chưa bám sát sự 

chỉ đạo của cấp trên, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn chậm. Tiến độ thi công 

làm đường GTNT, công tác tiêm phòng cho gia súc chậm chưa đảm bảo kế hoạch. 

Tình hình bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi tái phát trở lại, hiện nay đã xảy ra 10/17 xã. 

Việc huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, huy động nguồn lực xã hội và 

Nhân dân còn hạn chế do người dân còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. 

Công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn còn hạn chế 

vẫn còn tái lẫn chiếm hành lang ATGT. Tiến độ giải phóng mặt bằng các công 

trình còn chậm, chưa đảm bảo theo kế hoac̣h đã đề ra ; Công tác quản lý đất đai, vệ 

sinh môi trường ở một số xã còn lỏng lẻo.  

2. Nguyên nhân:  

- Đầu tháng 6 là giai đoạn các loại cây trồng vụ xuân cần nước nhiều nhưng 

do nắng nóng gay gắt kéo dài khiến cây bị khô héo làm ảnh hưởng đến năng suất. 

- Công tác hỗ trợ Dịch bệnh tả lợn Châu phi hiện nay không có văn bản 

hướng dẫn hỗ trợ nên tại các xã có dịch nhiều hộ dân không báo cáo và trộm bán ra 

thị trường khó kiểm soát.  

- Sự phối hợp giữa các cơ quan về tuyên truyền, vận động Nhân dân về chủ 

trương, chính sách pháp luật nhà nước về đất đai còn hạn chế, do vậy trên địa bàn 

vẫn xảy ra những trường hợp vi phạm về đất đai tự ý san, lấp đất ruộng, xây dựng 

nhà trên đất nông nghiệp chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

- Công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 chưa được kịp thời, do văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện gấp, 

trong thời gian ngắn nên ảnh hưởng đến việc rà soát, lập danh sách các đối tượng 

                                           
(18) 

Phát hiện, bắt 02 vụ 07 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ tổng số tiền 5.964.000đ và một số tang 

vật liên quan, hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ. Vận động 01 đối tượng truy nã ra đầu thú. Bắt 01 vụ, 01 

đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,645g Heroin. 

(19) 
Trong tháng, trên địa bàn không xảy ra tai nạn, va chạm giao thông. Tổ chức 106 ca tuần tra, kiểm soát 

về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, phát hiện 359 trường hợp vi phạm; xử phạt hành chính 

179.500.000đ. Làm thủ tục đăng ký mới 132 mô tô, 14 xe gắn máy. 

(20) 
Trong tháng làm thủ tục cấp CMND 180 trường hợp. 
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hưởng bị trùng, sót đối tượng. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7 NĂM 2020 

1. Lĩnh vực kinh tế 

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

gieo trồng các cây trồng vụ mùa. Tiếp tục kiểm tra, theo dõi, giám sát các mô hình, 

dự án trồng trọt tại các xã, thị trấn. Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh LMLM tại 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; sớm phát hiện các ổ dịch mới, báo cáo kịp thời và 

thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch không để dịch lây lan. Chỉ đạo 

giám sát đàn gia súc, gia cầm sau tiêm phòng. Tiếp tục kiểm tra, theo dõi, giám sát 

các mô hình, dự án trồng trọt tại các xã, thị trấn. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết 

mổ tại các điểm chợ. Tiếp tục khảo sát và cấp xi măng, vật liệu cho các xã đăng ký 

xây dựng, kiên cố kênh mương thủy lợi nhỏ thực hiện Phong trào RQĐX làm thủy 

lợi năm 2020. Tuyên truyền, vận động Nhân dân trồng cây và chăm sóc cây sau 

trồng, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã tiến hành 

thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đăng ký đạt trong năm 2020 theo kế hoạch đề 

ra. Chỉ đạo xã Tú Xuyên khẩn trương thực hiện hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. 

kịp tiên độ thẩm định hồ sơ. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho 03 sản phẩm tham gia 

Chương trình OCOP và chỉ đạo UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 

án trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục cung ứng vật tư, xi măng, sắt thép, ống cống các loại cho các xã, 

thị trấn đủ điều kiện. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện làm đường GTNT 

và duy tu sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn quản lý; đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các tuyến đường theo Đề án phát triển GTNT đã được phê duyệt. Tiếp tục 

theo dõi kiểm tra, công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến đường huyện 

trên địa bàn quản lý. Tiếp tục thẩm định các công trình của các chủ đầu tư kịp thời 

và đúng thời gian; 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; chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh trên 

đoạn đường đôi và đoạn rẽ vào trụ sở UBND huyện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế 

hoạch giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, chủ yếu là mái tre, mái vẩy… Phối hợp 

với các ngành liên quan kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh thương mại trên 

địa bàn huyện; nắm bắt tình hình khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn. 

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn NTM đối 

với xã điểm như Hữu Lễ; Tú Xuyên. 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên 

khoáng sản, bảo vệ môi trường; ban hành Quyết định công nhận QSD đất, cấp 

GCN QSD đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo quy định. Tiếp 

tục tiến hành rà soát những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn 
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huyện, chỉ đạo các xã, thị trấn xử lý các trường hợp người dân tự ý chuyển mục 

đích sử dụng đất sang làm sân bóng nhân tạo với diện tích lớn. Thẩm định hồ sơ 

xin chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 

được phê duyệt. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cấp Giấy chứng nhận 

QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 02 xã Tân Đoàn, 

Tràng Phái. Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chỉnh lý giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các xã do sát nhập thôn; do sát nhập, giải thể xã. Thực 

hiện tốt công tác đo đạc bản đồ; quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất đảm bảo có 

hiệu quả và sử dụng đúng mục đích. Giải quyết các vụ việc đơn thư còn tồn đọng, 

kéo dài; các vụ việc phát sinh. Tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh môi trường, 

hoàn thiện các chỉ tiêu nông thôn mới tại tất cả các xã trên địa bàn huyện. Quản lý 

môi trường đối với công tác thu gom rác thải trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện 

công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án, công trình có sử 

dụng đất trên địa bàn huyện theo đúng quy định. 

Tiếp tục chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách, thực hiện chuyển nguồn ngân 

sách năm 2020, thực hiện 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; phát huy vai trò giám sát cộng đồng. Tiếp tục 

thực hiện khảo sát giá cả thị trường trên địa bàn huyện; xử lý hàng hoá tịch thu, định 

giá tài sản khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, xử lý trích nộp tiền kịp thời vào 

ngân sách nhà nước. Tổ chức tư vấn hướng dẫn UBND các xã có nhu cầu thành lập 

HTX và các HTX ngừng hoạt động thực hiện giải thể theo quy định.  

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

Tiếp tục Chỉ đạo các trường mầm non, trường phổ thông có gắn lớp mầm 

non tiếp tục tuyên truyền vận động trẻ độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu kế hoạch 

đề ra (KH 45%); Tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện tốt việc phòng chống 

Covid-19 theo Chỉ thị, văn bản của các cấp; Tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức 

cho học sinh để chuẩn bị kiểm tra, thi học kì II, các trường làm tốt công tác chuẩn 

bị các điều kiện đảm bảo cho kì thi học kì II diễn ra nghiêm túc, hiệu quả; Tổ chức 

bồi dưỡng triển khai phần mềm Bồi dưỡng qua mạng cho 100% giáo viên dạy lớp 

1 năm học 2020-2021; Tổ chức tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt 

cho trẻ mầm non học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016 - 2020 

cấp huyện; Các trường tiếp tục thực hiện tốt về công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm; thực hiện tốt các công tác quản lý, chuyên môn. 

Tiếp tục tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, mai táng phí, trợ cấp đột xuất. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) theo đúng Kế hoạch đã đề ra; 

tổ chức thẩm định, phê duyệt, hướng dẫn các xã thực hiện các mô hình giảm nghèo 

năm 2020. 
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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:  Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra các 

xã được giao chỉ tiêu nâng cấp, xây dựng, sử dụng kinh phí hỗ trợ cho xây dựng 

nhà văn hóa thôn và sân thể thao cấp xã;  Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đối với xã 

Tú Xuyên trong công tác xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới; công nhận hương 

ước các thôn, phố trên địa bàn huyện đối với các xã, thị trấn còn lại; xây dựng các 

văn bản cho tổ chức các hoạt động, các sự kiện kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng 

chí Lương Văn Tri, xây dựng các văn bản huy động xã hội hóa các nguồn lực cho 

tổ chức Ngày kỷ niệm; Chỉ đạo tham gia Chương trình tuyên dương “gia đình trẻ 

tiêu biểu” tại tỉnh Lạng Sơn năm 2020; xây dựng chương trình phối hợp xây dựng 

đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên 

địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2020 - 2025; Tăng cường kiểm tra các hoạt 

động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; Tiếp tục phổ biến Thông 

tư số 03/2020/TT- BTTTT và Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT; phối hợp, tham 

gia triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, đăng ký doanh nghiệp, 

cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng của tỉnh gồm: cơ sở dữ liệu 

hồ sơ TTHC, cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành khác của tỉnh sẵn sàng kết nối liên thông với hệ thống của 

các bộ, ngành, Trung ương thông qua trục LGSP và NGSP; tăng cường ứng dụng 

và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước. 

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

chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện; 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. Tiếp tục kiểm tra hành nghề 

Y, Dược ngoài công lập theo kế hoạch. 

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, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng; xây dựng 

chính quyền; địa giới hành chính; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác sáp nhập 

thôn, khối phố trên địa bàn huyện… Tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc 

cách viên chức năm 2020, Xét tuyển đặc cách các trường hợp có thời gian hợp 

đồng và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước; tăng cường thực hiện công tác cải 

cách hành chính; 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. Tiếp tục Chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện các nội dung công tác cải cách hành chính; yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chưa đạt được kết quả cao 

nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. 

3. Lĩnh vực Thanh tra, Tư 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 
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duyệt; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Kết luận, kiến 

nghị, xử lý sau thanh tra; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. 

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức pháp 

luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở ở 

các xã, thị trấn, 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. Ban hành Kế hoạch Phòng thủ dân sự 

huyện và các mẫu kế hoạch ứng phó với các thảm họa của tỉnh, huyện. Tiếp tục tập 

huấn quân sự các lớp tiếp theo cho cán bộ Dân quân tự vệ đúng kế hoạch đề ra.  

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. Đẩy nhanh tiến độ giải 

quyết các vụ án, vụ việc đang điều tra. 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. Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2020, rà soát 

quỹ đất để quy hoạch xây dựng trụ sở Công an xã. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 6 năm 2020, nhiệm 

vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan./. 

 

 
Nơi nhận:                       
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; Sở NN&PTNT;    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;                                                                 

- VP HĐND&UBND huyện;                                           

- Lưu: VT.                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 
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