
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 361/BC-UBND Văn Quan, ngày 17 tháng 6 năm 2020 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm, 

phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

Thực hiện Công văn số 1408-CV/HU ngày 04/6/2020 của Huyện ủy Văn 

Quan về việc báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo năm 2020. UBND huyện Văn Quan báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2020 như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN  

1. Phấn đấu xây dựng xã Hữu Lễ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; 

lựa chọn xây dựng xã Trấn Ninh (xã đặc biệt khó khăn) đạt trên 10 tiêu chí về 

nông thôn mới. Năm 2020 tăng bình quân toàn huyện 01 tiêu chí trở lên (từ 

11,3 tiêu chí lên 12 tiêu chí trở lên). Phấn đấu xây dựng hoàn thành ít nhất 01 

Khu dân cƣ kiểu mẫu. 

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 

10/02/2020 về việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện 

Văn Quan năm 2020; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 05/3/2020 về việc chỉ đạo 

thực hiện xã Hữu Lễ đạt chuẩn nông thôn mới và xã Trấn Ninh đạt trên 10 tiêu chí 

về xây dựng nông thôn mới năm 2020; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 20/3/2020 

về việc chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Tú 

Xuyên, huyện Văn Quan năm 2020 và các văn bản chỉ đạo đôn đốc trong quá trình 

tổ chức thực hiện. Tổ chức và phối hợp với VPĐP tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nội dung tại các xã điểm phấn 

đấu đạt chuẩn năm 2020. Kết quả thực hiện như sau: 

- Xã Tú Xuyên: hiện nay đã đạt 10 tiêu chí:  tiêu chí 1 Quy hoạch; tiêu chí 3 

Thủy lợi; tiêu chí 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí 8 Thông tin và 

truyền thông; tiêu chí 10 Thu nhập; tiêu chí 12 Lao động có việc làm; tiêu chí 13 

Tổ chức sản xuất; tiêu chí 14 Giáo dục và Đào tạo; tiêu chí 18 Hệ thống chính trị 

và tiếp cận pháp luật; tiêu chí 19 Quốc phòng và an ninh.  

Các tiêu chí gần đạt và chưa đạt: 09 tiêu chí: tiêu chí 2 Giao thông; tiêu chí 4 

Điện; tiêu chí 5 Trường học; tiêu chí 6 Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 9 Nhà ở 

dân cư; tiêu chí 11 Hộ nghèo; tiêu chí 15 Y tế; tiêu chí 16 Văn hóa; tiêu chí 17 Môi 

trường và an toàn thực phẩm. 

- Xã Hữu Lễ: hiện nay cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí theo quy định. Đã chỉ 

đạo UBND xã Hữu Lễ tiến hành tự đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, chỉ đạo 

các cơ quan phụ trách tiêu chí của huyện tiến hành thẩm tra các tiêu chí và mời các 

sở ngành tiến hành thẩm định các tiêu chí nông thôn mới vào ngày 27/5/2020. Hiện 
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nay đã hoàn thiện hồ sơ và trình Văn phòng Điều phối NTM tỉnh vào ngày 

4/6/2020. 

- Xã Trấn Ninh: số tiêu chí đã đạt là 10 tiêu chí, gồm: tiêu chí 1 Quy hoac̣h; 

tiêu chí 3 Thủy lợi; tiêu chí 4 Điêṇ; tiêu chí 7 Cơ sở ha ̣tầng thương maị nông thôn; 

tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông; tiêu chí 9 Nhà ở dân cư; tiêu chí 12 Lao đôṇg 

có việc làm thường xuyên ; tiêu chí 13 Tổ chức sản xuất ; tiêu chí 14 Giáo dục và 

Đào tạo; tiêu chí 19 Quốc phòng và an ninh. 

Các tiêu chí chưa đạt gồm 09 tiêu chí: tiêu chí 2 Giao thông; tiêu chí 5 

Trường học; tiêu chí 6 Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 10 Thu nhâp̣; tiêu chí 11 Hộ 

nghèo; tiêu chí 15 Y tế; tiêu chí 16 Văn hóa; tiêu chí 17 Môi trường; tiêu chí 18 Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

Dự kiến năm 2020 sẽ đạt thêm tiêu chí số 15 Y tế và nâng tổng số tiêu chí 

đạt lên 11/19 tiêu chí. 

- Đối với Khu dân cƣ kiểu mẫu: phấn đấu năm 2020 sẽ đánh giá và công 

nhận đạt chuẩn đối với Khu Đồng Mô, thôn Nà Pua, xã Liên Hội: 

Hiện nay khu dân cư kiểu mẫu đã đạt được 5/7 tiêu chí: riêu chí số 2 Đường 

giao thông; tiêu chí số 3 Nhà văn hóa và Khu thể thao thôn; tiêu chí số 4 Phát triển 

sản xuất và giảm nghèo; tiêu chí số 5 Văn hóa, giáo dục, Y tế; tiêu chí số 7 An 

ninh trật tự xã hội và Bình đẳng giới. 

Các tiêu chí chưa đạt: tiêu chí số 01 Nhà ở và vườn hộ gia đình (chỉ tiêu 1.2. 

Vườn hộ gia đình); tiêu chí số 6 Vệ Sinh môi trường (chỉ tiêu 6.4. Tỷ lệ hội viên 

phụ nữ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động gia đình “5 không - 3 sạch”, hiện nay 

mới có 7/15 hội viên đạt quy định). 

- Chỉ tiêu chƣa hoàn thành: Nông thôn mới, hiện nay chưa hoàn thành, do 

các tiêu chí chưa đạt được theo quy định, các công trình hạ tầng đang xây dựng, 

chương trình phát triển sản xuất đang triển khai. 

2. Xây dựng ít nhất 01 sản phẩm theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông 

nghiệp. Xây dựng 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; hoàn thành khu trƣng 

bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp huyện. 

2.1. Nhiệm vụ thực hiện xây dựng 01 sản phẩm theo chuỗi giá trị trong sản xuất 

nông nghiệp và xây dựng 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP . 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 26/02/2020 về 

việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Văn Quan năm 2020 và các 

văn bản khác để chỉ đạo tổ chức thực hiện các sản phẩm, kết quả thực hiện như sau:  

- Đối với sản phẩm rượu men lá xã Hữu Lễ: đã được phê duyệt kết quả đánh 

giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi 

xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 

30/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (được xếp hạng 3 sao). 
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- Đối với sản phẩm tinh dầu Hồi được thực hiện tại cơ sở sản xuất hộ Ông 

Nông Văn Tú, thôn Nà Hấy, xã Bình Phúc với quy mô sản xuất từ 7-8 tấn dầu/năm. 

Hiện đang thực hiện các bước lấy mẫu phân tích, thiết kế nhãn mác, bao bì và xây 

dựng hồ sơ để tham gia dự thi đánh giá phân hạng (dự kiến sản phẩm đạt 4 sao). 

- Đối với 01 sản phẩm phẩm theo chuỗi giá trị, hiện nay đã hoàn thành là sản 

phẩm Rượu men lá xã Hữu Lễ là sản phẩm chuỗi giá trị đạt chuẩn OCOP. 

2.2. Hoàn thành khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp 

- UBND huyện đã giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tham mưu 

hoàn thiện kế hoạch (đã dự thảo xong). Hiện nay đang xem xét quy mô, nguồn 

kinh phí, địa điểm thực hiện… 

- Các chỉ tiêu chưa hoàn thành: 

+ Sản phẩm OCOP: còn 01 sản phẩm chưa hoàn thành, do đang thực hiện 

các bước theo quy trình và dự kiến chậm nhất tháng 10/2020 sẽ được đánh giá 

phân hạng; đồng thời sẽ có 02 sản phẩm đạt chuỗi giá trị và đạt OCOP. 

 + Gian hàng trưng bày: chưa hoàn thành, do không có nguồn vốn, đơn vị 

giao thực hiện chưa chủ động tham mưu và xin ý kiến về nội dung này. 

3. Tiếp tục huy động nguồn lực phát triển đƣờng giao thông nông thôn 

có hiệu quả. Phấn đấu xây dựng hoàn thành đƣợc 05km mặt đƣờng BTXM 

trục xã và 10km mặt đƣờng BTXM trục thôn đảm bảo tiêu chuẩn đƣờng 

GTNT, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới. 

Xác định công tác phát triển hạ tầng giao thông nông thôn gắn với Chương 

trình xây dựng nông thôn mới là mục tiêu quan trọng hàng đầu, ngay từ đầu năm 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 18/02/2020 về xây 

dựng 15km mặt đường Bê tông xi măng đường trục xã, trục thôn theo tiêu chuẩn 

đường giao thông nông thôn năm 2020, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND 

các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện, Kết quả:  trục xã, liên xã đã cứng 

hóa được: 03 km đạt tỷ lệ 60% KH; đường trục thôn đã cứng hóa được: 5,67km đạt 

57% KH. Còn 02 km đường trục xã, liên xã và 4,33km đường trục thôn chưa hoàn 

thành xong đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện. 

4. Tổ chức các sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lƣơng Văn 

Tri với các nội dung tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp đồng chí Lƣơng Văn 

Tri; xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng 

chí Lƣơng Văn Tri; tổ chức các sự kiện kỷ niệm. 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực văn hóa - xã hội, Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành: Đề án số 20/ĐA-UBND ngày 05/3/2020 về tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020);  

Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND huyện Văn Quan về 

việc 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); Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 
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27/12/2019 về tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng trên địa bàn 

huyện Văn Quan năm 2020. Kết quả triển khai thực hiện như sau: Tuyên truyền 

Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to 

lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam” đến các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; Phối hợp với Đoàn văn học nghệ thuật 

tỉnh tiến hành khảo sát thực tế tại cơ sở, cung cấp tài liệu phục vụ cho cuộc thi 

sáng tác ca khúc viết về đồng chí Lương Văn Tri và ca ngợi quê hương Văn Quan;  

Phối hợp với Hội bảo tồn dân ca tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức Liên hoan các 

CLB dân ca mở rộng tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2020; Phối hợp với Hội Nghệ sỹ 

nhiếp ảnh Việt Nam tiến hành chấm điểm các tác phẩm Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch 

Văn Quan”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các dự án trùng tu, 

tôn tạo Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri; mở rộng, xây dựng khuôn viên  

tượng đài Lương Văn Tri; đầu tư xây dựng công trình nhà văn hóa xã Trấn Ninh; 

xây dựng mặt sân, đường chạy Sân vận động trung tâm thị trấn.  

5. Ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn 

huyện Văn Quan. 

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 17/3/3020 về ngăn 

chặn, đẩy lùi hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn huyện Văn Quan. Chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho Nhân 

dân trong xã và giáo dục những công dân trong xã đã có hành vi nghe theo sự 

truyền giáo trái phép, ảnh hưởng đến truyền thống, phong tục tập quán của địa 

phương. Đề nghị mọi người dân cảnh giác với những hành vi truyền đạo trái phép.  

Hầu hết các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ 

trương, chính chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo tại địa 

phương. Tổ chức họp thôn, phố phổ biến sâu rộng cho quần chúng Nhân dân hiểu 

về tác hại của việc tuyên truyền đạo trái pháp luật. Quản lý chặt chẽ hoạt động tôn 

giáo tại địa bàn và phổ biến cho Nhân dân trong xã hiểu nhằm đề cao cảnh giác với 

các thủ đoạn tuyên truyền đạo trái pháp luật và tiến hành giáo dục những công dân 

trong xã đã nghe, đi theo sự truyền đạo trái phép, ảnh hưởng đến truyền thống, 

phong tục tập quán địa phương. 

Công an huyện chủ động nắm tình hình và quản lý chặt chẽ người ở nơi 

khác đến có hoạt động tôn giáo, người nước ngoài, tổ chức nước ngoài đến địa bàn 

hoạt động với danh nghĩa từ thiện có thể lợi dụng tuyên truyền đạo trái pháp luật. 

6. Tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính, thực hiện nghiêm túc quy 

định nêu gƣơng của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhất là 

ngƣời đứng đầu các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở. 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện ban hành Công văn số 27/UBND-NV ngày 

10/01/2020 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 

nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2020; Kế hoạch số 

20/KH-UBND ngày 05/02/2020 về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính năm 2020; Công văn số 470/UBND-NV ngày 09/4/2020 về tăng 



5 

 

 

cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ trong thời điểm phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Văn Quan. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn đã phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, của huyện về 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương, xây dựng và ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc của cơ 

quan, đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người 

dân, doanh nghiệp, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ được cấp trên giao. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, quản lý 

cán bộ, công chức hoàn thành các công việc được giao khi làm việc tại nhà trong 

đợt cách ly xã hội do dịch Covid-19. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ 

đạo, quản lý và phục vụ hoạt động chuyên môn, như: Quy chế làm việc, chương 

trình và kế hoạch hàng năm, phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo và đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, Quy chế văn hóa công sở, trong đó quy định cụ thể về 

chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong quản lý, điều hành, giao 

tiếp, quan hệ xã hội…. Cán bộ, công chức thực hiện đúng quy định giờ làm việc, 

không có hiện tượng sử dụng rượu, bia hoặc đồ uống có cồn trong giờ làm việc; cơ 

bản cán bộ, công chức đeo thẻ đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương được ban hành 

kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ- BNV ngày 26/02/2007. 

Trong quý I/2020 thông qua các đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy 

làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn đã lồng ghép việc triển khai 

công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc quy định 

nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng 

đầu đối với 17/17 xã, thị trấn.  

Từ đầu năm chưa thực hiện được công tác kiểm tra kỷ luật kỷ cương do tình 

hình dịch Covid-19. 

7. Thực hiện tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc hoàn thành khối lƣợng công 

tác giải phóng mặt bằng công trình: Đƣờng dẫn cầu Tân Sơn; Dự án: Xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ trung tâm và khu dịch vụ thƣơng mại thị trấn 

Văn Quan. Phấn đấu khối lƣợng giải phóng mặt bằng đạt trên 50% đối với 

các dự án lớn trên địa bàn huyện. 

7.1. Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm và Khu Dịch vụ 

thương mại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

Việc tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Chợ Trung tâm và Khu Dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan, huyện Văn 

Quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2020 của UBND 

huyện Văn Quan. Đến hết ngày 31/5/2020 đã chỉ đạo thực hiện kiểm đếm và trình 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho tất cả các hộ gia đình bị ảnh hưởng là 

38 hộ gia đình và 01 cá nhân; tổng số hộ gia đình cá nhân đã nhận tiền bồi thường, 
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hỗ trợ là 26/39 hộ. Đồng thời chỉ đạo thực hiện thẩm tra lập phương án theo kết 

luận kỳ họp về công tác giải phóng mặt bằng tháng 5/2020 của UBND tỉnh để trình 

phê duyệt bổ sung. Tiếp tục giải quyết đơn kiến nghị, đề nghị của các hộ gia đình. 

7.2. Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm II, thị trấn Văn 

Quan, huyện Văn Quan. 

Hiện nay, đã chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao 

mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình đạt 100% kế hoạch. 

7.3. Đối với các dự án khác trên địa bàn huyện.  

-  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): Đã thực 

hiện kiểm đếm, phê duyệt phương án và chi trả giá trị bồi thường cho 214 hộ gia 

đình bị ảnh hưởng. Đang thực hiện lập và trình phương án phúc tra thiếu sót cho 

các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Phấn đấu hoàn thành và chi trả giá trị bồi thường 

trong tháng 7 năm 2020. Khối lượng hoàn thành giải phóng mặt bằng công trình 

đạt 98%  kế hoạch. 

- Dự án Nhà máy chế biến hoa Hồi Lạng Sơn: Đã tổ chức kiểm đếm xong và 

lập phương án trình UBND huyện ra quyết định phê duyệt bồi thường. 

- Dự án thủy điện Bản Nhùng: Đang thực hiện việc kiểm đếm giải phóng 

mặt bằng được 60% khối lượng kiểm đếm. 

- Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo, 

huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (ĐH. 54): Đã thực hiện xong việc lập dự toán và 

phương án trích đo rải thửa và trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thẩm định 

theo quy định.  

Nhìn chung các dự án lớn đã và đang được triển khai đều đáp ứng tiến độ 

mà chủ đầu tư đề ra. 

8. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn huyện Văn Quan.  

UBND huyện Chỉ đạo Công an huyện tham mưu triển khai thực hiện có hiệu 

quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an, 

Công an tỉnh về bảo vệ an ninh, trật tự; tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, 

kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát tiển kinh tế - xã hội địa 

phương. Làm tốt công tác thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm 

chức danh Công an xã. Chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp triển khai kế 

hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội chi, Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 

2020 - 2025, bảo vệ Tết Nguyên đán và các Lễ hội xuân năm 2020, các sự kiện 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. 
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Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được đảm bảo ổn định. Các sự 

kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra tuyệt đối an toàn. Hoàn thành đề án đưa 

Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Tích cực đẩy mạnh các biện 

pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Chỉ đạo 

lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông. 

Quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
(1)

. 

9. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2020. 

Khi có dự báo chỉ tiêu tuyển quân năm 2020 của cấp trên, UBND huyện chỉ 

đạo Ban CHQS huyện tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện ban hành 

các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan có liên quan, cơ sở xã, thị trấn thực hiện 

tốt công tác tuyển quân năm 2020 đúng trình tự, quy trình các bước của Luật Nghĩa 

                                                           
(1)

 Tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vẫn diễn ra nhưng giảm mạnh so với cùng kỳ 

năm 2019, phát hiện 52 lượt người (giảm 338 lượt). Các tổ chức tôn giáo (Nhà thờ Ngạn Sơn, Nhà thờ Mỹ Sơn, TP 

Lạng Sơn) tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện tại các xã Đồng Giáp, Yên Phúc, Bình Phúc tổng số 63 xuất quà 

trị giá 19.150.000đ (không phát hiện hoạt động liên quan đến ANTT, tuy nhiên xác định các tổ chức tôn giáo đang 

lợi dụng việc làm từ thiện để mở rộng giáo phận). Công tác bảo đảm an ninh: phối hợp với Công an tỉnh điều tra, 

xác minh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội vu khống đối với 01 trường hợp có hành vi thiết lập tài khoản 

Facebook giả mạo người khác để đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19, nói xấu lãnh đạo đảng, nhà nước, 

chống chính quyền. Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng, 

bảo mật dữ liệu năm 2020 tại 08 cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát, xác minh tiêu chuẩn 

chính trị đối với 2.307 trường hợp ứng cử bầu cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả phát hiện 54 trường hợp 

có thông tin, tài liệu phản ánh liên quan đến tiêu chuẩn chính trị. Công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự và tệ 

nạn xã hội: tội phạm hình sự xảy ra 05 vụ (tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2019), đã điều tra làm rõ 05 vụ, 05 đối 

tượng, tỷ lệ khám phá án đạt 100%; tổ chức vận động 01 đối tượng truy nã ra đầu thú, phối hợp bắt 01 đối tượng 

truy nã. Tệ nạn xã hội: phát hiện 05 vụ, 30 đối tượng đánh bạc (tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2019), thu giữ tổng 

số tiền 26.224.000đ, đã khởi tố 01 vụ 12 bị can, xử lý hành chính 02 vụ, 11 đối tượng với tổng số tiền 19 triệu đồng, 

còn 02 vụ 07 đối tượng đang xác minh giải quyết. Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị 

khởi tố: tiếp nhận 12 tin (trong đó số tin kỳ trước chuyển sang 02 tin, tiếp nhận mới 09 tin, phục hồi điều tra xác 

minh 01 tin), đã giải quyết 09 tin, hiện đang xác minh 03 tin. Công tác điều tra, xử lý án: tổng thụ lý, giải quyết: 17 

vụ, 29 bị can (Kết quả giải quyết: Chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố: 12 vụ, 13 bị can; đình chỉ điều tra: 01 vụ, 

01 bị can, hiện đang điều tra: 04 vụ, 15 bị can). Công tác đấu tranh chống tội phạm vi phạm về kinh tế, môi trường: 

phát hiện 01 vụ, 01 đối tượn có hành vi khai thác khoáng sản (đá) trái phép, thu giữ 3,45m
3
 đá, xử phạt 03 triệu 

đồng. Công tác đấu tranh chống tội phạm về tệ nạn ma túy: phát hiện, bắt 07 vụ 07 đối tượng thu giữ 5,48g Heroin 

(tăng 05 vụ, 05 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019). Tổ chức xét nghiệm ma túy đối với công dân thực hiện nghĩa 

vụ quân sự năm 2020 phát hiện 03 trường hợp dương tính với chất ma túy. Trên địa bàn huyện hiện có 130 người 

nghiệm ma túy có hồ sơ quản lý. Phát hiện 01 hộ gieo trồng 41 cây thuốc phiện, đã tổ chúc phá nhổ, tiêu hủy, xử 

phạt 02 triệu đồng. Công tác đảm bảo an toàn giao thông: không xảy ra tai nạn, va chạm giao thông, đã triển khai 

thực hiện 727 ca tuần tra, phát hiện xử lý 1.528 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 800 triệu 

đồng, làm thủ tục đăng ký mới 776 mô tô, 50 xe gắn máy. Phối hợp tổ chức 02 buổi tuyên truyền các quy định của 

pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 430 cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia. Công tác quản lý 

vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, PCCC: vận động thu hồi 01 khẩu súng tự chế, 0,2 kg thuốc 

nổ TNT và 01 đầu đạn pháo. Công tác đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo: phát hiện, bắt 03 vụ 03 đối tượng 

có hành vi vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 37kg pháo nổ, khởi tố 01 vụ 01 bị can; xử lý hành chính 02 vụ 02 đối 

tượng số tiền 11.250.000đ. Tuyên truyền, vận động 13.668 hộ gia đình, 1.424 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và 

7.345 học sinh ký cam kết về đảm bảo ANTT, không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo. Kết quả dịp 

trước trong và sau tết Nguyên đán 2020 không xảy ra các hành vi sai phạm về pháo. Làm thủ tục cấp CMND 953 

trường hợp.  
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vụ quân sự: Chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức tuyên truyền 

trên các thông tin đại chúng về công tác tuyển quân, Luật nghĩa vụ quân sự; tổ 

chức tập huấn cán bộ cơ sở; huấn luyện các binh chủng; bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh cho các đối tượng và cho học sinh các Trường Phổ thông cơ sở 

Văn Quan, Lương Văn Tri, Trung tâm GDNN-GDTX huyện có kết hợp tuyên 

truyền Luật nghĩa vụ quân sự; cử cán bộ phụ trách địa bàn xuống cơ sở nắm bắt 

tình hình theo phương trâm “3 gặp, 4 biết” để kịp thời báo cáo chỉ huy chỉ huy các 

cấp khi có vấn đề nảy sinh phức tạp; vận động tuyên truyền các công dân tham gia 

viết đơn tình nguyện nhập ngũ đồng thời tiến hành tặng quà, động viên cho các gia 

đình có con em lên đường nhập ngũ; từ đầu năm UBND huyện xây dựng kế hoạch, 

chương trình tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm đúng nghi Lễ quy định; sau khi 

các công dân lên đường nhập ngũ về các đơn vị Ban CHQS huyện thường xuyên 

phối hợp với các đơn vị nắm tình hình tư tưởng để kịp thời động viên; Chỉ đạo Ban 

CHQS huyện tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện xây dựng kế hoạch 

đi các đơn vị dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2020, thăm hỏi, tặng quà cho đơn 

vị và các chiến sỹ tại Tiểu đoàn 17/Sư đoàn bộ binh 3 và Lữ đoàn 575/Quân khu 

1/Thái Nguyên.  

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, sự điều hành tập 

trung, quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện của các 

xã nằm trong vùng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm; sự vào cuộc của cấp ủy 

Đảng chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở 

và các thôn, bản trên địa bàn huyện, sự nhiệt tình của Nhân dân và các nhóm hộ tại 

các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền đến từng thôn, bản; sự ủng hộ, hưởng ứng 

của các tổ chức. Công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân chung sức 

xây dựng Nông thôn mới được thực hiện thường xuyên, từng bước huy động 

được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia thực hiện của 

người dân trên địa bàn.  

- Công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, nhất 

là sự kiện kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-

17/8/2020) luôn được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện. Công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của 

đất nước được chú trọng thực hiện từ cấp huyện đến cơ sở. 

- Ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, 

luôn thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán 

bộ, công chức, viên chức; nhận thức của Nhân dân ngày càng được nâng cao, có 

bản lĩnh để phân biệt, nhận diện đúng - sai. Từ đó lên án, đấu tranh với những biểu 

hiện sai trái, gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân. 
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- Nhìn chung các dự án trong quá trình triển khai đạt được sự đồng thuận 

cao của Nhân dân, tiến độ thực hiện dự án được đẩy nhanh.  

- Tình hình an ninh trật tự ổn định, công tác quốc phòng đảm bảo. 

2. Những khó khăn, vƣớng mắc, tồn tại 

2.1. Khó khăn, vướng mắc 

Xây dựng NTM, triển khai các mô hình HTSX còn chậm do công tác phân bổ 

vốn còn chậm, ảnh hưởng của dịch covid, dịch tả lợn châu phi nên các mô hình chăn 

nuôi khó triển khai, 

Việc thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn do khối lượng công việc của 

các cơ quan chuyên môn nhiều, hầu hết các cơ quan phân công công chức, viên 

chức kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác nhau nên chất lượng tham mưu còn hạn chế, 

có nội dung còn chậm tiến độ.  

Một số nội dung thiếu nguồn lực thực hiện; công tác xã hội hóa còn hạn chế. 

Phong trào phát triển GTNT chưa đồng đều, công tác huy động nguồn lực 

trong Nhân dân, doanh nghiệp còn hạn chế, phong trào giữa các địa phương vẫn 

còn một khoảng chênh lệch khá lớn. Tuyến đường dài, dân cư thưa thớt việc huy 

động đóng góp gặp khó khăn; công tác tuyên truy ền vận động còn chưa sâu , nhâṇ 

thức c ủa một số người dân còn haṇ chế nên còn trông ch ờ vào đầu tư của Nhà 

nước. Môṭ số lãnh đ ạo cấp cơ sở chưa thực sự tâm huyết với công việc này, ngại 

khó khăn.  

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn có phần hạn chế, nhiều 

hoạt động phải tạm dừng theo quy định. 

Chất lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số địa phương, đơn vị trên 

địa bàn huyện có lúc chưa cao, thực hiện chấn chỉnh tác phong và lề lối làm việc 

còn hình thức, chưa thật sự đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc tại cơ quan, đơn vị 

mình; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách 

nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm, 

phong cách ứng xử với tổ chức, công dân còn hạn chế… 

Chế độ chính sách thay đổi trong thời gian thực hiện của dự án gây ra thắc 

mắc và ý kiến so sánh trong việc bồi thường của cùng một dự án. Khối lượng công 

việc nhiều và các dự án, công trình khởi công song song nên tiến độ giải phóng 

mặt bằng các công trình, khối lượng rất lớn.  

An ninh xã hội, nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp, mâu thuẫn, tranh chấp đất 

đai trong Nhân dân còn diễn ra; các tổ chức tôn giáo có dấu hiệu lợi dụng hoạt 

động từ thiện để tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật… 
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Công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội còn hạn chế; tình hình tội 

phạm hình sự gia tăng, nổi lên là tội phạm cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và 

trộm cắp tài sản còn nhiều tiềm ẩn phức tạp.  

2.2. Nguyên nhân 

Do từ đầu năm đến nay thực hiện việc cách ly xã hội, phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 nên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện; công tác thực hiện vận 

động làm đường bị hạn chế, tiến độ chậm, ảnh hưởng đợt mưa kéo dài đến 4/2020 

do đó ảnh hưởng đến công tác sửa nền, chuẩn bị các vật liệu gặp khó khăn; người 

lao động tại các Công ty trở về địa phương thường xuyên tụ tập rượu chè ảnh 

hưởng đến ANTT, nhiều người dân còn sơ hở, thiếu cảnh giác, đối tượng nghiện 

ma túy có chiều hướng tăng…; tình trạng điều khiển phương tiện giao thông khi đã 

uống rượu bia vẫn còn nhiều. 

Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực chưa thật sự quyết liệt. Công 

tác kiểm tra, đôn đốc đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn 

chưa thường xuyên liên tục; trình độ, năng lực của CBCC còn hạn chế; cơ sở vật 

chất nói chung và các phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền ở cơ sở còn 

gặp nhiều khó khăn, Một bộ phận cán bộ, công chức, năng lực tư duy, hoạt động 

thực tiễn còn hạn chế, làm việc theo thói quen và kinh nghiệm, thiếu sự sáng tạo và 

chủ động trong tham mưu giải quyết công việc. Việc tự nghiên cứu, học tập để 

nâng cao trình độ, năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu, còn hình thức... 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Phƣơng hƣớng 

Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo năm 2020 theo kế hoạch. Tích cực đôn đốc, theo dõi sát sao, thực hiện đồng bộ 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo UBND xã Tú Xuyên 

hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 theo kế 

hoạch đề ra; chỉ đạo UBND Trấn Ninh thực hiện trong năm 2020 đạt thêm tiêu chí 

số 15 Y tế và nâng tổng số tiêu chí đạt lên 11/19 tiêu chí. 

Hoàn thành kế hoạch xây dựng được ít nhất 01 sản phẩm theo chuỗi giá trị 

trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. 

Xây dựng xong khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp huyện. 

Tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển 

khai thi công các tuyến đường GTNT đã được phê duyệt 

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo trong công tác tổ chức các 

hoạt động, sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 trên địa bàn huyện, 

trong đó có các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri 

(17/8/1910-17/8/2020). 

 Chỉ đạo tuyên truyền chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách pháp 
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luật về tôn giáo, nâng cao nhận thức, cảnh giác của Nhân dân ở các khu vực dân 

cư, phát hiện, đấu tranh với các hình thức lợi dụng hoạt động tôn giáo để hành 

nghề mê tín, trục lợi, vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến đời sống Nhân 

dân. Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Tăng cường 

đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn. Tiếp tục 

Chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm ANTT, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại 

hội Đảng bộ huyện Văn Quan lần thứ XXIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần 

thức XVII. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến Luật nghĩa vụ quân sự cho Nhân dân. 

2. Giải pháp 

2.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

-  Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, bám sát kế hoạch, bám sát nhiệm vụ, bám sát địa 

bàn chủ động trong thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí đã được phân công; định 

kỳ họp kiểm điểm đánh giá tiến độ thực hiện; có giải pháp tháo gỡ những khó khăn 

trong tổ chức thực hiện; thực hiện tốt các tiêu chí NTM chưa đạt, hoàn thành hồ sơ 

NTM để trình UBND tỉnh theo đúng tiến độ và thời gian quy định. 

- Tiếp tục chủ động, bám sát các nội dung để thực hiện các sản phẩm OCOP 

đạt chuẩn theo kế hoạch đề ra. 

- Chỉ đạo tham mưu thực hiện xây dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

nông nghiệp huyện. 

2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tiếp tục cung ứng xi măng hỗ trợ RQĐX cho các xã, thị trấn để cứng hóa 

các tuyến đường GTNT theo Kế hoạch. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn để vận động đóng góp để đảm kinh phí thực 

hiện các công trình đường GTNT theo Đề án 109. 

2.3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tiếp tuc̣ đ ẩy maṇh  triển khai công tác tuyên truyền v ề thân thế, sự nghiêp̣ 

của đồng chí Lương Văn Tri hướng tới Ngày k ỷ niêṃ. Tăng cường công tác huy 

đôṇg xã hôị hóa các ngu ồn lực trong xây dựng các công trình kỷ niệm và tổ chức 

các hoạt đôṇg k ỷ niêṃ 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri. Đẩy maṇh 

tiến độ xây dưṇg nh ằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng các công trình k ỷ niêṃ 110 năm 

Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri . Tiếp tuc̣ đẩy maṇh công tác tuyên truyền và t ổ 

chức các hoaṭ đôṇg nhân k ỷ niêṃ các ngày lê ̃lớ n, các sự kiêṇ của đất nước và đ ịa 

phương trong năm 2020. 

2.4. Phòng Nội vụ 

-  Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, đặc biệt là quản lý 

và định hướng các sinh hoạt, hoạt động theo thuần phong mỹ tục của dân tộc và 
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phù hợp với luật pháp; Thực hiện tuyên truyền, vận động quần chúng tự giác tham 

gia công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các tà đạo; Tiếp tục nâng cao nhận thức 

cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò công tác đấu tranh, ngăn chặn 

hoạt động của các tà đạo; Chủ động nắm tình hình, dự báo kịp thời mọi âm mưu, 

hoạt động lôi kéo, thu hút người tham gia các hội nhóm tà đạo. Kịp thời phát hiện 

giải quyết dứt điểm các hoạt động tụ họp nhóm hoặc có hoạt động liên quan đến tín 

ngưỡng, tôn giáo không được cơ quan chức năng cho phép. 

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; Kiên quyết tinh giản cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu trách 

nhiệm; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương 

hành chính bao gồm cả giám sát từ Nhân dân; về văn hóa công sở; về trách nhiệm 

và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm 

vụ, công vụ; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc 

thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được 

phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc. Tổ chức kiểm 

tra kỷ luật, kỷ cương đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. 

2.5. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác GPMB công trình: Xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm và Khu dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan, 

huyện Văn Quan; xem xét phương án bổ sung theo kết luận của UBND tỉnh tại kỳ 

họp về công tác giải phóng mặt bằng tháng 5/2020:  bồi thường bổ sung cho 05 hộ 

gia đình bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp trong tháng 6 năm 2020. 

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền cho 12 hộ gia đình và 01 các nhân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt 

bằng cho chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020. 

2.6. Công an huyện 

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn 

xã hội. Đẩy mạnh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc đang điều tra. Tăng cường 

công tác quản lý 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. Đẩy mạnh công tác xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động toàn dân nâng cao 

cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn 

xã hội. 

2.7. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

- Cơ quan quân sự các cấp là cơ quan trung tâm phối hợp chặt chẽ với các 

Thành viên Hội đồng NVQS, ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức nắm nguồn, 

kiểm tra sức khỏe, hoàn chỉnh hồ sơ thâm nhập thực hiện “3 gặp, 4 biết”, phát lệnh 

gọi nhập ngũ theo quy định. 
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- Thực hiện các bước trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ bảo 

đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. Chủ động hiệp đồng với đơn vị nhận quân về số 

lượng, chất lượng bảo đảm giao nhận đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt, không phải 

loại, trả, bù đổi. 

2.8. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Tiếp tục làm tốt tham mưu theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện, 

những khó khăn tồn tại cho lãnh đạo UBND huyện để kịp thời có phương án chỉ 

đạo giải quyết. 

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm, 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện Văn Quan./. 

Nơi nhận: 
- TT HU; TT HĐND (B/c);  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;                                    

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 
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