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BÁO CÁO 

Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018 

Thực hiện Quyết định số 1147-QĐ/TU ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy Lạng 

Sơn phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 

2018 của Huyện ủy Văn Quan; Thông báo số 736/TB-HU ngày 21/3/2018 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy Văn Quan về việc phân công nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 

và triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của 

Huyện ủy Văn Quan lựa chọn thực hiện trong năm 2018; Nghị quyết số 23-

NQ/HU ngày 21/3/2018 của Huyện ủy Văn Quan về các nhiệm vụ trọng tâm tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018, UBND huyện Văn Quan báo cáo tình 

hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018 như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

NĂM 2018  

1. Tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính; chỉ đạo rà soát xây dựng, 

bổ sung hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ 

quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc quy định nêu gƣơng ở tất cả các cơ quan, 

đơn vị và ngƣời đứng đầu.  

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND 

ngày 28/02/2018 về thực hiện Chỉ thỉ số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 

trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; Kế hoạch số 44/KH-

UBND ngày 15/3/2018 về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

năm 2018. 

UBND huyện đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; tiến hành kiểm 

tra đột xuất 06 đơn vị xã, gồm: Trấn Ninh, Việt Yên, Hữu Lễ, Vân Mộng, Tú 

Xuyên, Lương Năng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính của đơn vị; ban hành Công văn số 483/UBND-NV 

ngày 15/6/2018 yêu cầu các cơ quan đơn vị rà soát xây dựng, bổ sung ban hành hệ 

thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ… Qua đó, kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong cơ 

quan tiếp tục được nâng cao. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án tinh giản biên chế; rà soát sắp xếp tinh 

gọn các cơ quan hành chính Nhà nƣớc. Sáp nhập 04 trƣờng THCS, Tiểu học ở 

xã có ít học sinh thành 02 trƣờng THCS và Tiểu học. 



UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 13/4/2018 về 

thực hiện nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó chỉ đạo tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.  

Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện sáp nhập các đơn vị: Phòng Lao động - 

TB&XH và Phòng Dân tộc thành Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

huyện; Phòng Y tế sáp nhập vào Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao huyện và Đài Truyền thanh và Truyền hình thành Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.   

Về thực hiện sáp nhập 04 trường THCS, Tiểu học ở xã có ít học sinh thành 

02 trường THCS và Tiểu học, UBND huyện đã ban hành Đề án số 11/ĐA-UBND 

ngày 22/3/2017 về sắp xếp mạng lưới trường, lớp, đội ngũ giáo viên các cấp học 

trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2021. Đến nay, UBND huyện đã ban hành 

Quyết định sáp nhập 06 trường gồm: Trường Tiểu học và THCS xã Vân Mộng; xã 

Xuân Mai; xã Đại An; xã  Khánh Khê; xã Tràng Sơn; xã Tràng Phái. 

3. Tăng cƣờng huy động nguồn lực, xã hội hóa đầu tƣ. Xây dựng đƣợc 

15km mặt đƣờng bê tông xi măng đƣờng trục xã theo tiêu chuẩn đƣờng 

GTNT, phù hợp với tiêu chí nông thôn mới. 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 11/4/2018 về 

xây dựng 15km mặt đường bê tông xi măng đường trục xã theo tiêu chuẩn đường 

giao thông nông thôn, phù hợp với tiêu chí Nông thôn mới năm 2018. Trong quá 

trình tổ chức triển khai thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế & Hạ 

tầng chủ trì, phối hợp với UBND các xã tổ chức triển khai kế hoạch, tuyên truyền 

vận động người dân và huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, 

nguồn vốn đầu tư (NSTW, Ngân sách tỉnh, Ngân sách huyện, xã hội hóa…) để tổ 

chức thực hiện xây dựng 15km mặt đường GTNT năm 2018 đạt chuẩn tiêu chí 

nông thôn mới. Trong đó chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện theo hình thức Đề án 

phát triển đường giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 

109/QĐ-UBND tỉnh. Kết quả đến nay đã thực hiện đầu tư được 9,5/15km đường 

bê tông, đạt 63% KH. Cụ thể: 

Các tuyến đường đã thực hiện xong: 

- Đường Điềm He - Song Giang (Đoạn trên địa phận xã Song Giang 

Km2+300-Km4+920), đường cấp A, dài 2,62km; 

- Đường Tây A - Tây B, xã Yên Phúc, đường cấp B dài 2,78km; 

-  Đường Kéo Ca - Pá Tuồng, xã Đại An. Đường cấp B, dài 3,1km. 

Các tuyến đường đang thi công: 

- Đường Khòn Lạn - Phiêng Phúc - Lũng Lìu, xã Vân Mộng, đường cấp B, dài 3,3km; 

- Đường Bản Chặng - Nà Lùng - Đon Chợ, xã Hữu Lễ, đường cấp B, dài 3,2km. 



4. Phối hợp thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng Chợ Trung tâm 

thị trấn Văn Quan. 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 18/4/2018 về 

việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB công trình: Chợ trung tâm 

thị trấn VQ; Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 về việc thành lập Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng 

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

huyện Văn Quan; Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 về việc phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm 

và Khu Dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; Thông báo thu 

hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình số 94/TB-UBND ngày 

24/5/2018 đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong khu vực và 

các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.  

Đã triển khai họp dân để tuyên truyền và hiện tại đang triển khai kiểm kê đất 

đai và tài sản trên đất, lập phương án bồi thường GPMB, thẩm định phê duyệt và 

theo tiến độ đến tháng 11/2018 hoàn thành chi trả tiền bồi thường.  

5. Phấn đấu trồng mới 300ha cây Sở. Tập trung chủ yếu tại các xã: Tú 

Xuyên, Lƣơng Năng, Hòa Bình, Phú Mỹ... nâng tổng diện tích cây Sở toàn 

huyện lên trên 500ha. Mở rộng diện tích trồng thêm 40ha cây quýt Bắc Sơn. 

Tập trung chủ yếu tại các xã: Hữu Lễ, Lƣơng Năng, Tri Lễ, nâng tổng diện 

tích quýt Bắc Sơn toàn huyện lên khoảng 220ha. 

UBND huyện đã ban hành 02 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: Kế hoạch số 

43/KH-UBND ngày 14/3/2018 kế hoạch phát triển cây Sở năm 2018 và Kế hoạch 

số 50/KH-UBND ngày 20/3/2018 về trồng cây Quýt Bắc Sơn năm 2018, đồng thời 

chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành các văn bản đôn đốc 

thực hiện: Kế hoạch số 04/KH-NN ngày 26/02/2018, kế hoạch kiểm tra tình hình 

triển khai thực hiện Đề án trồng cây Sở  trên địa bàn huyện Văn Quan; Công văn 

số 23/NN&PTNT ngày 13/3/2018, về việc kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Kế 

hoạch trồng cây Sở Đợt 2. Tiến độ thực hiện cụ thể như sau: 

5.1. Nhiệm vụ trồng 40 ha cây Quýt Bắc Sơn (Nguồn vốn PTSX 135): 

Được triển khai tại các xã: Hữu Lễ 12 ha; Tri Lễ 17 ha; Lương Năng 11 ha. Tổng 

diện tích quýt trồng được là 75,69 ha, đạt 189% KH. 

a. Xã Hữu Lễ 

- Thực hiện tại 02 thôn: Bản Só và Bản Chặng; 

- Số hộ tham gia thực hiện: 83 hộ (47 hộ nghèo, 28 hộ cận nghèo, 4 hộ mới 

thoát nghèo, 4 hộ không nghèo); 

- Số cây đã cung ứng cho dân: 9.050 cây, tương đương 22,6 ha. 

b. Xã Tri Lễ 



- Thực hiện tại 07 thôn: Đèo Luông, Bản Bang, Nà Bó, Nà Chầu, Lũng 

Phúc, Thồng Duống, Nà Chuông; 

- Số hộ tham gia thực hiện: 144 hộ (86 hộ nghèo, 56 hộ cận nghèo); 

- Số cây đã cung ứng cho dân: 13.716 cây, tương đương 34,29 ha. 

c. Xã Lƣơng Năng 

Xã đã triển khai kế hoạch đến các thôn nhưng các hộ dân không đăng ký 

thực hiện, một số hộ dân có đất đã trồng hết diện tích. Xã đăng ký thực hiện nuôi 

Lợn thịt.  

Số cây Quýt dân tự trồng: 10.850 cây, tương đương 18,08 ha. 

5.2. Nhiệm vụ trồng 300 ha cây Sở 

- Địa bàn triển khai: 

STT Tên xã thực hiện Diện tích (ha) 

1 Lương Năng 60 

2 Tú Xuyên 50 

3 Đồng Giáp 40 

4 Tràng Các 40 

5 Việt Yên 30 

6 Phú Mỹ 40 

7 Trấn Ninh 40 

Tổng cộng 300 

- Kết quả thực hiện: Tổng số cây Sở trồng được trên toàn địa bàn huyện là: 

97.245 cây, tương đương 162,075 ha. Trong đó: 

+ Tổng số cây Sở trồng được trên địa bàn các xã thuộc kế hoạch phát triển 

cây Sở năm 2018 là: 90.783 cây, tương đương 151,305 ha = 50,44% KH. 

+ Tổng số cây Sở trồng trên địa bàn các xã không thuộc kế hoạch phát triển 

cây sở năm 2018 là: 6.462 cây, tương đương 10,77 ha. 

TỔNG HỢP TRỒNG CÂY SỞ CÁC XÃ ĐẾN 21/6/2018 

STT Tên xã 

Diện tích 

phân 

theo KH 

(ha) 

Số cây 

tƣơng ứng 

KH (cây) 

Thực hiện Tổng 

số cây 

thực 

hiện 

(Cây) 

Diện 

tích 

 thực 

hiện 

(ha) 

So với  

KH 

(%) 

Dân tự 

trồng 

(cây) 

Nhà nƣớc 

cấp (Cây) 

I 

Các xã 

thuộc 

KH 

phát 

triển 

cây Sở 

300 180.000 9.488 81.295 90.783 151,305 50,44 

1 
Đồng 

Giáp 
40 24.000 4.200 4.300 8.500 14,16 29,67 

2 Tràng 40 24.000 0 18.180 18.180 30,30 75,75 



Các 

3 
Trấn 

Ninh 
40 24.000 900 1.800 2.700 4,50 11,25 

4 
Việt 

Yên 
30 18.000 1.902 19.975 21.877 36,46 121,54 

5 Phú Mỹ 40 24.000 0 27.420 27.420 45,70 114,25 

6 
Tú 

Xuyên 
50 30.000 1.200 0 1.200 2,00 4,00 

7 
Lương 

Năng 
60 36.000 1.286 9.620 10.906 18,18 30,29 

II 

Các xã 

không  

thuộc 

KH 

phát 

triển 

cây Sở 

  5.162 - 6.462 10,77  

1 Văn An - - 1.200 - 1.200 2 - 

2 
Hòa 

Bình 
- - 1.362 - 1.362 2 - 

3 
Vân 

Mộng 
- - 800 1.300 2.100 4 - 

4 
Tràng 

Sơn 
- - 1.800 - 1.800 3 - 

Tổng cộng 300,00 180.000 14.650 81.295 97.245 162,075  

6. Tập trung chỉ đạo xây dựng xã Vân Mộng đạt chuẩn nông thôn mới 

và hoàn thành các tiêu chí còn lại của xã Văn An đạt chuẩn nông thôn mới. 

UBND huyện đã chỉ đạo kiện toàn lại BCĐ Chương trình xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2018 - 2020; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, ban 

hành Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan phụ 

trách các tiêu chí; kiện toàn lại Văn phòng Điều phối Nông thôn mới cấp huyện; 

ban hành quy chế hoạt động của VPĐP, phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

VPĐP. UBND đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 30/01/2018 về thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan năm 2018; 

Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND huyện Văn Quan về 

việc phân công nhiệm vụ các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các tiêu 

chí về xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2011-2020; Công văn 

số 142/UBND-BCĐ ngày 05/3/2018 V/v đôn đốc thực hiện CT MTQG xây dựng 

NTM năm 2018 và Công văn số 204/UBND-VPĐP ngày 28/3/2018 V/v thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Vân Mộng năm 2018; Công văn số 



223/UBND-NN ngày 05/4/2018 về việc đăng ký xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” 

năm 2018. 

Ban Chỉ đạo NTM đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 và 

xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2018, họp kiểm điểm đánh giá kết quả triển khai 

quý I/2018; tổ chức kiểm tra Chương trình xây dựng nông thôn mới, tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2018 và thường xuyên kiểm 

tra công tác thực hiện các mô hình hỗ trợ Phát triển sản xuất, các hạng mục công 

trình xây dựng cơ bản năm 2018 tại Văn An, Vân Mộng. 

6.1. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới 

- Đối với xã Văn An là xã chưa hoàn thành năm 2017 chuyển sang năm 

2018, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành kiểm điểm sâu sắc công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo những hạn chế yếu kém dẫn đến xã Văn An không về đích năm 2017. Từ 

những hạn chế đó UBND đã quyết liệt trong chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, 

UBND xã nâng cao trách nhiệm, tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt, có kế 

hoạch, giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt năm 2017 (tiêu chí số 5 Trường 

học và tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa), đồng thời chỉ đạo quyết liệt về tiêu chí 

số 13 Hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí số 17 Môi trường và an toàn thực phẩm, 

chú trọng nâng cao ý thức người dân về công tác vệ sinh môi trường tạo cảnh quan 

đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp.  

Đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành tiêu chí 5 Trường học, tiêu chí 6 Cơ 

sở vật chất văn hoá và các tiêu chí đã được đánh giá, thẩm định năm 2017. Tuy 

nhiên, theo quy định năm 2018 có sự biến động, thay đổi cần phải thẩm định lại, 

gồm: Tiêu chí 10 Thu nhập, tiêu chí 18 Hệ thống chính trị, tiêu chí 19 Quốc phòng 

- An ninh, UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng Điều phối tham mưu yêu cầu các 

cơ quan phụ trách tiêu chí của huyện chủ động phối hợp với UBND xã Văn An 

kiểm tra, đánh giá, hoàn thành lại các thủ tục theo quy định tại Quyết định số 

1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 

315/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh, xong trước 25/6/2018 để mời 

các Sở, ngành của Tỉnh đến thẩm định trong tháng 7 năm 2018. Hiện tại Văn 

phòng Điều phối NTM huyện đang tham mưu hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh. 

- Đối với xã Vân Mộng: 

Hiện nay đã đạt được 9 tiêu chí: Tiêu chí số 01 Quy hoạch; tiêu chí số 04 

Điện; tiêu chí số 10 Thu nhập; tiêu chí số 11 Hộ nghèo; tiêu chí số 12 Tỷ lệ lao 

động có việc làm; tiêu chí số 13 Hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí số 14 Giáo 

dục và đào tạo; tiêu chí số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí số 

19 Quốc phòng và an ninh.  



Các tiêu chí chưa đạt gồm 10 tiêu chí đang được tổ chức triển khai thực hiện 

theo kế hoạch và thường xuyên có sự chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo tình hình thực 

hiện. Tiến độ thực hiện các tiêu chí như sau:  

- Tiêu chí số 2 Giao thông: Đường trục xã có 02 tuyến với tổng chiều dài 4,3 

km là đường đất, hiện đã tiến hành hạ 02 đỉnh dốc và sửa chữa nền đường để 

chuẩn bị đổ bê tông mặt đường theo quy định. Dự kiến hoàn thành trong tháng 8 

năm 2018. Lồng ghép với chương trình RQĐX làm đường GTNT đã thực hiện 

được như sau: 

+ Đường trục thôn có 03 tuyến tổng chiều dài 7,0 km. Đổ bê tông mặt đường 

được 0.2km nâng tỷ lệ cứng hóa lên 5.7km đạt 81,4%.  

+ Đường ngõ xóm với tổng chiều dài 9,8km, đổ bê tông mặt đường được 

0,35km nâng tỷ lệ cứng hóa lên 9,65km đạt 98,46%.  

+Đường giao thông nội đồng với tổng chiều dài 5.1km đã bê tông mặt 

đường được 0,5km nâng tỷ lệ bê tông xi măng lên 4,0 km đạt 78,4%  

- Tiêu chí số 3 Thủy lợi: Công trình Đập Khẹm Đắc đang được đầu tư xây 

dựng, hiện nay đang trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. UBND huyện đã 

chỉ đạo xã kiện toàn lại BCH phòng chống thiên tai và TKCN, phân công trách 

nhiệm của từng bộ phận và các thành viên phụ trách từng thôn bản. Trên địa bàn xã 

phân bố dân cư hầu như tập trung từng khu vực, từng nhóm và không có các công 

trình thủy lợi lớn, do vậy bảo đảm đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu theo quy định 

không ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân trong địa bàn xã.  

- Tiêu chí số 5 Trường học: Xã có 02 trường học (Trường Mầm non, Trường 

Tiểu học và THCS), hiện Trường Trung học Cơ sở và Trường Tiểu học đã có 

quyết định sáp nhập thành trường Tiểu học và THCS, địa điểm tại Trường Tiểu 

học. Trường đã có quyết định đầu tư xây dựng, hiện đang xây dựng tầng II, dự kiến 

hoàn thành trong tháng 9 năm 2018. 

Công trình nhà hiệu bộ của Trường Mầm Non hiện đang ghép cốt pha chuẩn 

bị đổ trần tầng II, dự kiến hoàn thành đầu tháng 9 năm 2018. 

- Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hoá: Công trình NVH xã đã được đầu tư 

xây dựng hiện đã xây dựng xong phần móng, dự kiến hoàn thành trong tháng 

9/2018. Sân thể thao xã hiện đã có quyết định phân bổ vốn để sửa chữa nâng cấp 

nhưng chưa tiến hành sửa chữa. 

+ Xã có 6/6 thôn đã có nhà văn hóa thôn, nhưng chỉ có 03 thôn đủ diện tích 

và đạt theo quy định gồm thôn Khòn Cải, thôn Khòn Tẩư, thôn Khòn Lạn; 03 

NVH hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn. Theo kế hoạch thôn Khòn Duông và thôn 



Phiêng Phúc sáp nhập thành 01 thôn, địa điểm NVH thôn tại phân trường tiểu học 

cũ nhưng cần phải nâng cấp và tu sửa hiện đang chuẩn bị thực hiện; NVH thôn Nà 

Pua xây dựng mới, hiện xã đã được phân bổ kinh phí xã tiến hành họp thôn, vận 

động Nhân dân đóng góp tiền mỗi hộ là 200.000đồng, hiện đang tiến hành thu để 

xây dựng theo kế hoạch. 

 - Tiêu chí số 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: UBND huyện đã chỉ 

đạo các đơn vị tiến hành khảo sát, thống kê các hộ có nhà ở, đất đai, cây cối trên 

đất chợ có 13 hộ, hiện đang xem xét hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đã có thông báo 

niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tiền cho các hộ và chuyển đổi mô 

hình chợ cho công ty TNHH Việt Đức làm chủ đầu tư tổ chức quản lý, kinh doanh 

và khai thác chợ liên hội Phai Khang tại thôn khòn Lạn, đang chuẩn bị khởi công 

xây dựng. 

- Tiêu chí số 8 Thông tin và truyền thông: Xã chưa có đài truyền thanh và hệ 

thống loa đến thôn. Trong tháng 4 Sở Thông tin truyền thông xuống để khảo sát 

lắp đặt hệ thống loa truyền thanh 6/6 thôn. Hiện tại chưa tiến hành lắp đặt. 

- Tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư: Trên địa bàn xã còn có 7/344 nhà tạm, nhà dột 

nát hiện tại đã có 05 nhà xây dựng xong giảm số nhà tạm, nhà dột nát xuống 1 nhà, 

chiếm 0,29%, còn 01 nhà chưa khởi công xây dựng, dự kiến 17 tháng 11 mới 

xuống móng, do theo phong tục tập quán phải phải xem tuổi mới xây dựng được. 

Tỷ lệ nhà chưa đạt chuẩn đủ 3 cứng và còn thiếu diện tích là 36/344 nhà, 

chiếm 10,5%. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định là 307/344 nhà, đạt 

89,24%. 

- Tiêu chí số 10 Thu nhập: Năm 2017 thu nhập bình quân toàn xã đạt 26 

triệu đồng/người/năm, năm 2018 đạt 44.857,4 triệu đồng/1.493 người = 30,04 triệu 

đồng/người/năm. Trong đó: Thu nhập từ nông nghiệp là 17.039,98 triệu đồng; Thu 

nhập từ lâm nghiệp là: 862,787 triệu đồng; Thu nhập từ thủy sản là: 72,552 triệu 

đồng; Thu nhập từ phi nông nghiệp là: 6.472,34 triệu đồng; Thu nhập của hộ sản 

xuất kinh doanh cá thể là: 6.472,34 triệu đồng; Thu từ tiền lương tiền công và các 

khoản thu khác là: 20.409.74 triệu đồng. 

- Tiêu chí số 11 Hộ nghèo: Tổng số hộ nghèo năm 2017 là 54 hộ chiếm 

15,6%, hộ cận nghèo 51 hộ chiếm 14,7%. Xã đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo có 

địa chỉ cụ thể là 19 hộ phấn đấu trong năm 2018 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 

12%. Hiện xã đã tiến hành tiếp cận các hộ và rà soát chấm điểm số hộ dự kiến 

thoát nghèo là 15 hộ, đạt 11,37%. 



- Tiêu chí số 13 Hình thức tổ chức sản xuất: Trên địa bàn xã có 01 HTX 

Thành Tâm thành lập cuối năm 2017 có 8 thành viên tham gia. Hiện HTX thực 

hiện mô hình trồng Nghệ vàng xuất khẩu có 18 hộ tham gia, diện tích 2,0 ha. Nhân 

dân đang làm cỏ bón phân cho cây Nghệ. 

+ Xã đã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm 

bảo bền vững. Hiện tại xã đã ký hợp đồng với HTX Hợp Thịnh thực hiện mô hình 

trồng cây Hà Thủ Ô đỏ diện tích 5,0 ha. Hiện đang làm đất chưa trồng. 

- Tiêu chí số 15 Y tế: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Tỷ 

lệ tr  em dưới 5 tuổi bị suy dinh dư ng thể thấp còi 26,1% (đạt). Theo kế hoạch 

Trạm y tế chuyển lên trường THCS cũ nhưng cần phải sửa chữa nâng cấp nhà 

trạm, hiện đang đang lựa chọn nhà thầu thi công.  

- Tiêu chí số 16 Văn hóa: Trên địa bàn xã có 04 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa 

theo quy định gồm: Nà Pua, Khòn Cải, Khòn Duông, Khòn Lạn, đạt 66,67%. 

- Tiêu chí số 17 Môi trường:   

+ Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 323/344 hộ chiếm 94%. Xã 

không có nguồn nước sạch (chưa đạt). 

+ Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo 

quy định về bảo vệ môi trường 100% vì trên địa bàn xã không có cơ sở sản xuất 

kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề gây ô nhiễm môi trường (đạt). 

+ Chưa xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, tại các 

khu vực công cộng (chưa đạt). 

+ Mai táng phù hợp với tín ngư ng, phong tục tập quán truyền thông (đạt). 

+ Xã chưa có khu xử lý được chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân 

cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định (chưa 

đạt). 

+ Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm 

bảo 3 sạch là 266/344 hộ, đạt 77% (đạt). 

+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường 

là 143/171, đạt 84%.  

+ Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các 

quy định toàn thực phẩm đạt 100%. 

+ Xã đã xây dựng kế hoạch, chia tổ xuống 6/6 thôn để điều tra rà soát các 

chỉ tiêu của tiêu chí. Hiện toàn xã còn 96 hộ chưa có nhà tiêu, huyện đã hỗ trợ xi 



măng là 20 tấn xi măng hỗ trợ cho 96 hộ xây dựng nhà tiêu, 250 hộ xây dựng hố 

rác gia đình. Liên đoàn lao động huyện hỗ trợ cho xã 35.500.000 đồng để xây dựng 

nhà tiêu hợp vệ sinh, xã đã mua 13,6 khối cát, 6.120 viên gạch hỗ trợ cho 68 hộ 

ngheo, cận nghèo mỗi hộ 90 viên gạch và 0,2 m2 cát. Xã đã tổ chức ra quân xây 

dựng nhà tiêu, hố rác gia đình 6/6 thôn vào ngày 03 tháng 6 tổng số người tham gia 

là 390 người. 

Hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND 

xã Vân Mộng tiến hành thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí theo kế hoạch đề 

ra; dự kiến đến tháng 11/2018 xã sẽ cơ bản đạt được 19/19 tiêu chí và đủ điều kiện 

để tiến hành thẩm tra, thẩm định hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh theo quy định. 

6.2. Phát triển sản xuất 

- Đối với xã Văn An: Xây dựng mô hình trồng nghệ đen với quy mô 1,57 ha 

bằng vốn sự nghiệp phát triển sản xuất nông thôn mới, hiện nay cây đang sinh 

trưởng phát triển bình thường. 

- Đối với xã Vân Mộng: Xây dựng mô hình trồng nghệ đỏ với quy mô 1,94 

ha bằng vốn sự nghiệp phát triển sản xuất nông thôn mới, hiện nay cây đang sinh 

trưởng phát triển bình thường; mô hình sản xuất Hồi hữu cơ với quy mô 300 ha, 

hiện nay đang tổ chức thực hiện; mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng hồi 

với quy mô 1ha bằng vốn sự nghiệp nông nghiệp, cây sinh trưởng phát triển bình 

thường; mô hình trồng dược liệu Hà thủ ô đỏ, hiện nay đang chuẩn bị các điều kiện 

để trồng; mô hình nuôi gà Lương Phượng bằng vốn sự nghiệp phát triển sản xuất 

135 hiện nay đang chờ văn bản hướng dẫn của tỉnh để phê duyện dự án. 

6.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn 

- Các công trình xã Văn An: Công trình Trường Mầm non xã Văn An; Công 

trình Trường Tiểu học và Trường THCS xã Văn An; Công trình nhà văn hóa xã 

đều đã thi công xong. 

- Các công trình xã Vân Mộng: Tổng nguồn vốn bố trí cho xã Vân Mộng 

năm 2018 là 5.800 triệu đồng. Bố trí cho 06 công trình khởi công mới (Trong đó 

vốn xây dựng NTM (NSTW) là 4.800 triệu đồng; vốn sự nghiệp kinh tế khác là 

700 triệu đồng; vốn khác là 300 triệu đồng). 

Công trình NVH xã hiện nay đang thi công móng nhà và tường kè đá; Công 

trình nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường Mầm non đang thi công lắp đặt cốt thép 

sàn mái, đổ bê tông và trát hoàn thiện tầng I, khối lượng ước đạt 65%; Công trình nhà 

hiệu bộ, phòng chức năng Trường Tiểu học đã thi công xong kè chắn, móng nhà hiệu 

bộ, khối lượng ước đạt 18%; Công trình nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường THCS 



đang xây tường tầng II nhà 2 tầng, chuẩn bị ghép cốt pha, khối lượng ước đạt 35%; 

Công trình chợ Vân Mộng đang thực hiện công tác đền bù GPMB, đang thực hiện thủ 

tục chuyển chủ đầu tư; Trạm Y tế xã đang lựa chọn nhà thầu thi công; Công trình Đập 

Kẹm Đắc đang trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

7. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 

khu dân cƣ văn hóa, phấn đấu nâng khu dân cƣ đạt danh hiệu văn hóa từ 44 

khu lên 50 khu.  

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu cho 

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện 

xây dựng Công văn số 07/BCĐ, ngày 09/3/2018 về hướng dẫn Ban Chỉ đạo Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn đăng ký các 

danh hiệu: Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp kết quả đăng ký các danh hiệu văn hóa 

năm 2018. Trong đó: Đăng ký xây dựng danh hiệu khu dân cư văn hóa: 87/188 

khu, chiếm 46,27% tổng số khu dân cư. Dự uớc đến cuối năm 2018 xét đạt là 

52/188 khu dân cư, đạt 27,6%. 

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN 

KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

1. Thuận lợi 

Lãnh đạo đã huyện luôn theo dõi sát sao, phối hợp làm việc với các Sở, ban, 

ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời chỉ đạo việc thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2018. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trực 

tiếp phụ trách thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các cơ quan, đơn vị liên quan, 

dưới sự tổ chức, hoạt động thắt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 

nhiệm của đơn vị, cá nhân, đã kịp thời triển khai, ban hành các văn bản, tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, đôn đốc 

thực hiện luôn được quan tâm, đẩy mạnh ngay từ đầu năm; chế độ họp, đánh giá, 

báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được triển khai thường xuyên để đảm bảo chất 

lượng, nội dung công việc và giải quyết các khó khăn, vướng mắc nếu có. 

UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo huy động và kết hợp các nguồn lực của 

Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ như tham 

gia đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, một số xã đã có phong trào và ủng hộ 

công tác xây dựng mặt đường GTNT theo Đề án, điển hình có các xã Song Giang, 

Yên Phúc, Đại An. Công tác tổ chức tuyên truyền, tập huấn về các chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạng phong 



trào xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư văn hóa được triển khai sâu rộng đến 

toàn thể hệ thống chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn huyện.   

2. Những khó khăn, vƣớng mắc, tồn tại 

2.1. Khó khăn, vƣớng mắc 

Một số nhiệm vụ chưa đạt tiến độ như công tác xây dựng NTM xã Văn An 

(chuyển tiếp từ 2017), công tác GPMB Chợ trung tâm và Khu dịch vụ thương mại 

thị trấn Văn Quan, tiến độ thực hiện một số tiêu chí NTM xã Vân Mộng (môi 

trường; thông tin & truyền thông; cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư...) còn 

chậm; công tác chuẩn bị cây giống (Sở) bị động, dẫn đến thiếu giống cung ứng cho 

Nhân dân, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện vụ Xuân.  

Sự tham gia của đơn vị các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ chung đôi khi 

còn lúng túng, một bộ phận người dân còn thái độ trông chờ ỷ lại vào các cấp 

chính quyền, không tự giác thực hiện phấn đấu vươn lên. 

2.2. Nguyên nhân 

- Hệ thống giao thông liên hoàn từ làng bản đến trung tâm xã chưa đáp ứng 

được nhu cầu đi lại và phát triển KT-XH của khu vực nông thôn, nhất là đối với 

vùng sâu, vùng xa, gây khó khăn đối với công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ; 

- Đối với công tác GTNT: Việc xã làm chủ đầu tư, tự thực hiện xây dựng chưa 

thực sự hiệu quả do thiếu kiến thức cũng như kinh nghiệm quản lý. Công tác tổ chức bộ 

máy quản lý GTNT cấp xã chưa hợp lý, cán bộ mỏng, thiếu chuyên môn, chủ yếu làm 

việc kiêm nhiệm; 

- Xây dựng NTM, triển khai các mô hình HTSX còn chậm do công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo cấp xã đôi khi còn chưa thực sự quyết liệt, sâu sát, thiếu tính chủ động 

và còn trông chờ, ỷ lại vào cấp trên. Hợp tác xã đã thành lập xong nhưng ngành 

nghề hoạt động còn hạn chế, chưa có kế hoạch sản xuất kinh doanh mang tính bền 

vững. Còn thiếu sự tham gia, hợp tác từ các doanh nghiệp, HTX thực hiện các mô 

hình PTSX, bên cạnh đó nhu cầu và sở thích của người dân đối với các mô hình là 

khác nhau, gây khó khăn trong việc thống nhất lựa chọn mô hình chung; 

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

các cơ quan chuyên môn rất 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…  

 

 



III. PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

1. Phƣơng hƣớng, mục tiêu 

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

đạo năm 2018 theo kế hoạch. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, sắp xếp tổ 

chức, nâng cao đạo đức, trách nhiệm cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ; 

tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy cơ quan 

hành chính. Tích cực đôn đốc, theo dõi sát sao, thực hiện đồng bộ đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng nông thôn mới; rà soát, bố trí nguồn lực tập trung, hợp lý để đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng các xã điểm xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, trong 

đó tập trung chỉ đạo xã Văn An, Vân Mộng phấn đấu đạt chuẩn năm 2018. Tiếp tục 

theo dõi, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các mô hình phát triển sản xuất. Tăng 

cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập 

trung xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, trọng tâm là hạ tầng giao 

thông nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo công tác trồng Sở trong vụ Thu, phấn đấu hoàn 

thành trồng mới 300ha Sở thực hiện tại các xã Tú Xuyên, Lương Năng, Hòa Bình, 

Phú Mỹ..., nâng tổng diện tích Sở trên toàn huyện lên trên 500ha. Đôn đốc, thực 

hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giải phóng mặt 

bằng công trình Chợ Trung tâm và Khu dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan, 

huyện Văn Quan.  

2. Giải pháp 

2.1. Phòng Nội vụ 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của 

các cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính của các cơ quan, đơn vị; 

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn huyện hoạt động có hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện có hiệu quả 

việc tinh giản biên chế theo Đề án số 09/ĐA-TGBC ngày 05/02/2018 về điều chỉnh 

tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của UBND huyện Văn Quan đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục & Đào tạo hoàn 

thiện hồ sơ sáp nhập Trường Tiểu học và Trường THCS các xã Đại An, Khánh 

Khê, Tràng Sơn, Tràng Phái.  

2.2. Phòng Kinh tế & Hạ tầng 



- Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, nguồn vốn 

đầu tư (NSTW, ngân sách tỉnh, huyện, xã hội hóa…) để tập trung tổ chức thực hiện 

xây dựng 15km mặt đường GTNT năm 2018 đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ trích đo địa 

chính, triển khai kiểm kê đất đai và tài sản trên đất, hoàn thành GPMB công trình 

Chợ trung tâm và Khu dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan. 

2.3. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp UBND các xã định hướng cho 

người dân tiếp tục chăm sóc, theo dõi tình hình phát triển cây Quýt Bắc Sơn; chuẩn 

bị các thủ tục, hồ sơ để tiến hành thẩm định và phê duyệt dự án ngay khi tỉnh ban 

hành định mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng. Đối với nhiệm vụ trồng Sở cần 

chủ động chuẩn bị các điều kiện, cây giống, vật tư cần thiết phục vụ trồng Sở vụ 

Thu, đảm bảo về chất lượng và số lượng (cấp đầu tháng 8/2018), hướng dẫn, kiểm 

tra các xã tiến hành phát dọn thực bì và cuốc hố; 

- Tập trung chỉ đạo xây dựng xã Vân Mộng đạt chuẩn nông thôn mới và 

hoàn thành các tiêu chí còn lại của xã Văn An đạt chuẩn nông thôn mới:  

+ Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đẩy mạnh việc kiểm 

tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện tích cực bám 

sát cơ sở xã. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xã thường xuyên về bám sát 

các thôn, xóm để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí; Các xã tăng 

cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền địa phương,  phối hợp 

chặt chẽ giữa các ban, ngành, đơn vị và cá nhân trong việc quản lý, chỉ đạo, triển 

khai thực hiện; 

+ Các cơ quan, ban ngành của huyện được phân công phụ trách tiêu chí phải 

thường xuyên bám sát cơ sở xã để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc đề 

xuất kiến nghị giải pháp, tháo g ; 

+ Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng 

Nhân dân, mà trực tiếp là vai trò chủ thể của Nhân dân tham gia thực hiện Chương 

trình; phát huy vai trò, trách nhiệm của Trưởng thôn, của người dân, sự tham gia 

cộng đồng trong việc kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện. Làm rõ việc tổ chức và 

trực tiếp thực hiện các tiêu chí nông thôn mới phải là trách nhiệm của cộng đồng 

dân cư và người dân trong xã, với phương châm lấy cộng đồng, thôn xóm làm 

nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm 

của các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc tuyên truyền, vận động các đoàn viên, 

hội viên tham gia thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn. Đa dạng hóa các hình 



thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, làm cho người dân 

hiểu rõ, nâng cao nhận thức, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa 

phương. Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã 

hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, khắc phục 

tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Kịp thời biểu dương, khen thưởng để động 

viên các tập thể, cá nhân có thành tích và có nhiều đóng góp xây dựng NTM; 

2.4. Phòng Văn hóa & Thông tin 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các 

cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân về vị trí, vai trò của phong trào xây dựng Khu dân 

cư văn hóa, qua đó tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 

các cấp và sự tham gia tích cực các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện phong trào; 

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tiến hành công tác kiểm tra, đôn đốc và 

hướng dẫn thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa tại các xã, thị trấn; 

- Hướng dẫn BCĐ các xã tiến hành bình xét và lập hồ sơ đề nghị UBND huyện 

công nhận khu dân cư văn hóa; tham mưu cho UBND huyện thẩm định các tiêu chí 

và quyết định công nhận các khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. 

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

năm 2018 của UBND huyện Văn Quan./. 

Nơi nhận: 
- TTHU; TTHĐND;  

- CT, PCT UBND huyện (B/c); 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã;                                    

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Đình Đại 

 


