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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN, GIAO KẾ 

HOẠCH, DỰ TOÁN NSNN NĂM 2019 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện Văn Quan đã tập trung triển khai thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của Chính phủ, 

UBND tỉnh Lạng Sơn, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Huyện xác định phương châm thực hiện 

xuyên suốt trong năm là thực hiện nghiêm túc “Kỷ cương, liêm chính, hành động, 

sáng tạo, hiệu quả”, trong giao kế hoạch phải “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ 

trách nhiệm và rõ hiệu quả”; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhóm 

nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2019 với các nhiệm 

vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy để các cấp, các ngành thực 

hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Chủ động đề 

xuất làm việc với UBND tỉnh, đề xuất một số định hướng, giải pháp phát triển kinh 

tế - xã hội của huyện trong thời gian tới, quyết tâm tìm hướng đi mới tạo bước đột 

phá về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. 

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc phát động phong trào Ra 

quân đầu xuân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, trồng cây Nhân dân gắn 

với sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 

tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới; tăng cường ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung 

các mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đổi mới hình thức sản xuất gắn với chế 

biến, tiêu thụ nông sản theo hướng liên kết chuỗi giá trị. Đẩy mạnh thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện. Tập trung chỉ đạo hoàn 

thiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với xã Tân Đoàn, Yên Phúc (Xã 

điểm năm 2019) và xã Hữu Lễ (Xã đặc biệt khó khăn được chỉ đạo).  

 Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông; chỉ 

đạo thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2019; chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương thực hiện các chương trình, dự án của 

kế hoạch năm 2019; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp.  

Chỉ đạo giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2019 kịp thời, đúng 

quy định. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách ngay từ 

những ngày đầu năm 2019, tổ chức các biện pháp tích cực chống thất thu, phấn đấu 
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đạt và vượt nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019. Tăng cường công tác 

kiểm tra chi ngân sách, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ 

quan, đơn vị.  

2. Tình hình triển khai thực hiện, giao kế hoạch, dự toán NSNN năm 2019 

- Về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019: 

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. 

Dự toán thu NSNN trên địa bàn huyện được UBND tỉnh giao là 19.200 triệu đồng 

và tổng dự toán chi ngân sách được giao là 490.396 triệu đồng, trong đó: Chi cân 

đối ngân sách 490.396 triệu đồng (chưa bao gồm dự toán chi các chương trình mục 

tiêu, dự án). Trên cơ sở dự toán được UBND tỉnh giao, tại kỳ họp thứ chín Hội 

đồng nhân dân huyện khoá XIX đã thông qua Nghị quyết quyết định về dự toán 

thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2019, cụ thể: 

- Tổng dự toán thu NSNN trên địa bàn huyện là: 21.200 triệu đồng (tăng 

10,4% so với dự toán tỉnh giao). 

- Tổng chi ngân sách huyện là: 492.196 triệu đồng (tăng 0,4% so với dự toán 

tỉnh giao do bố trí từ tăng dự toán thu ngân sách trên địa bàn), trong đó: Chi đầu tư 

phát triển 1.200 triệu đồng, chi thường xuyên 481.972 triệu đồng, chi dự phòng 

9.024 triệu đồng. 

Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đã 

ban hành Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho các cơ quan đơn vị, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn để tiến hành phân bổ dự toán và quyết định giao dự toán 

ngân sách cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định của Luật NSNN. 

- Công tác phân bổ vốn đầu tư: 

Nguồn vốn đầu tư công của huyện được giao tại Quyết định số 5306/QĐ-

UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện về Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019. Công tác phân bổ các nguồn đạt 

100% kế hoạch vốn giao. Trong đó: Vốn Cân đối Ngân sách địa phương (tỉnh quản 

lý): 7.173 triệu đồng; Vốn Ngân sách tỉnh (thu từ sử dụng đất) hỗ trợ dự án đầu tư 

xây dựng nông thôn mới: 5.194 triệu đồng; Vốn Ngân sách tỉnh (thu từ sử dụng 

đất) hỗ trợ thực hiện Đề án đầu tư xây dựng các trường mầm non chưa có cơ sở 

vật chất riêng: 1.250 triệu đồng; Vốn Ngân sách tỉnh (thu từ sử dụng đất) hỗ trợ 

thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Nhà bếp cho các trường mầm non, nhà bếp liền 

kề nhà ăn cho các trường PTDT bán trú: 790 triệu đồng; Vốn Cân đối Ngân sách 

địa phương tỉnh phân cấp cho huyện theo Nghị quyết số: 03/2016/NQ-HĐND: 

9.170 triệu đồng; Vốn Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 38.700 triệu 

đồng; Vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a): 

52.227 triệu đồng; Vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (Chương trình 

135): 21.828 triệu đồng; Vốn Ngân sách huyện (thu từ xổ số kiến thiết; thu từ sử 

dụng đất) hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2019: 1.100 triệu đồng. 
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Việc giao Kế hoạch vốn đầu tư công của huyện đảm bảo đúng quy định của 

Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Việc lập 

danh mục dự án khởi công mới năm 2019, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư được thực hiện theo đúng quy 

định
(1)

; phương án phân bổ được thông qua HĐND cùng cấp và UBND huyện giao 

danh mục và tổ chức thực hiện. Trong năm UBND huyện cũng đã trình Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh thẩm định khả năng cân đối vốn, trình UBND tỉnh phê duyệt 

điều chỉnh danh mục dự án thực hiện năm 2019 để phù hợp với điều kiện thực tế ở 

địa phương.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Sản xuất nông - lâm nghiệp: 

a) Trồng trọt: Trong 9 tháng đầu năm, điều kiện thời tiết thuận lợi cho sản 

xuất nông nghiệp, toàn huyện tổng diện tích gieo trồng được 9.122,5ha đạt 99,24% 

KH; bằng 98,5% CK
(2)

. 

Công tác khuyến nông: Thường xuyên bám sát cơ sở, chỉ đạo sản xuất, theo 

dõi diễn biến thời tiết, sâu bệnh phát sinh trong thời kỳ sinh trưởng trên các cây 

trồng
(3).

 Triển khai, thực hiện các mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng hồi, 

mô hình chăn nuôi
(4)

. 

Công tác bảo vệ thực vật: Trên lúa xuân có sâu cuốn lá, ruồi đục nõn, rầy 

các loại… gây hại ở mức độ nhẹ; ốc bươu vàng diện tích nhiễm 39ha, diện tích 

phun trừ 37ha. Trên cây ngô xuân có sâu gai, sâu cắn lá gây hại với diện tích 04ha, 

phun trừ được 03ha. Trên cây hồi bọ ánh kim, sâu non, bệnh đốm lá gây hại mức 

độ thấp; phối hợp với Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh cấp phát 6.000 chai thuốc 

Asmilatop Super 400SC để hỗ trợ các hộ dân xã Tân Đoàn, Bình Phúc phun phòng 

trừ bệnh đốm lá. Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn cách phòng, trừ gửi các xã, 

thị trấn để thực hiện.  

b) Chăn nuôi - Thú y: Công tác chăn nuôi gia súc, gia cầm giảm so với 

cùng kỳ, do nhu cầu cày kéo được thay thế bằng máy móc hiện đại và do hiện nay 

                                         
(1)  Các Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a, 135) được UBND 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Nguồn vốn Nghị quyết số 03, Ngân sách tỉnh (thu sử dụng đất) hỗ trợ Đề án 2246; 

nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách huyện (thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết) do UBND huyện phê duyệt chủ 

trương đầu tư. 
(2) Trong đó: Lúa: 4.804,11 ha, đạt 100,8 % KH; bằng 100,84% so với CK; Ngô: 1.673,62 ha, đạt 99,3% KH; bằng 

98,72% so với CK. Cây lấy củ có chất bột: 553,21 ha, đạt 100,04 % KH; bằng 100,3% so với CK. Cây thực phẩm:  

1.564,34 ha, đạt 104,8 % KH, bằng 96,5 % so với CK. Cây công nghiệp hàng năm: 430,9 ha, đạt 96,4 % KH, bằng 

76,4 % so với CK. Cây hàng năm khác: 170,36 ha, đạt 107,8 % KH, bằng 108,5 % so với CK. 
(3) Tổ chức tập huấn được 27 lớp/1.600 lượt người tham dự, về kỹ thuật trồng cây vụ xuân và kỹ thuật chăn nuôi. Cơ 

sở xã tuyên truyền được 139 cuộc/7.677 người tham dự, tuyên truyền về phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và 

các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân hè, vận động nông dân tích cực phòng chống sâu bệnh, dịch 

bệnh cho cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, phòng chống đói rét cho trâu bò; tuyên 

truyền bà con sử dụng các giống ngô lúa mới; kỹ thuật gieo mạ và phòng chống rét cho mạ xuân; kỹ thuật chăm sóc 
lúa, ngô và rau màu, kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả. 
(4) Tiếp tục thực hiện Mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng hồi: Thực hiện tại xã Vân Mộng, diện tích 01ha, với 

04 cây dược liệu gồm Đinh lăng, Ba kích, Hà thủ ô, Sa nhân tím. Hiện nay đang sinh trưởng bình thường. Mô hình 

chăn nuôi gà sinh sản. 
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trên địa bàn huyện đang xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến ngày càng 

phức tạp người dân lo ngại dịch bệnh nên hạn chế tái đàn. Tổng đàn trâu có 

14.012 con, bằng 93,4% CK; tổng đàn bò 4.214 con, bằng 97,2% CK; tổng đàn 

lợn: 16.390 con, bằng 58,1% CK; tổng đàn gia cầm 312.355 nghìn con, bằng 99% 

CK. Tổng đàn dê 5.130 con, bằng 96,2% CK. Tình hình nuôi trồng thủy sản được 

duy trì phát triển
(5)

. Từ đầu năm xuất hiện ổ dịch lở mồm long móng trên gia súc, 

gia cầm nhưng đã được khống chế kịp thời, không để dịch lây lan rộng
(6)

. Đối với 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: tính đến ngày 01/10/2019, trên địa bàn huyện bệnh xảy 

ra tại 24 xã/161 thôn/1.849 hộ có lợn mắc bệnh, tiêu hủy, tổng số lợn tiêu hủy 

9.656 con/564.670kg (trong đó có 1.490 con lợn đực giống và lợn nái/214.424kg, 

có 8.166 con lợn thịt, lợn con/350.246kg). Đến nay, đã có xã 20/24 xã công bố hết 

dịch, còn các xã Yên Phúc, Đại An, Tràng Phái, Lương năng chưa qua 30 ngày 

không phát sinh thêm lợn mắc bệnh. Các cơ quan chuyên môn đang tập trung triển 

khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phòng chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ 

tình hình dịch bệnh, báo cáo kịp thời và chủ động các phương án ứng phó khi có 

dịch trở lại. 

c) Lâm nghiệp: Tổng diện tích trồng rừng mới trong 9 tháng đầu năm là 

827.380 cây, tương đương 925,93ha, đạt 132,3% KH. Trong đó: Trồng cây phân 

tán được 792.130 cây tương đương 906,63ha; Trồng rừng sản xuất tại 03 xã Tri Lễ, 

Phú Mỹ, Đại An  được 35.250 cây tương đương 19,3ha đạt 64,3% so vơi kế hoạch. 

d) Phong trào Ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi gắn với thực hiện 

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai có hiệu quả, nhiều chỉ tiêu 

đạt khá và vượt kế hoạch. Kết quả thực hiện như sau: 

Về phát triển giao thông nông thôn: Trong 9 tháng đầu năm đã xây dựng mặt 

đường bê tông xi măng được 53,5km đạt 93% KH, quy mô mặt đường rộng từ 

1,03,5m, dày từ 8cm đến 18cm; mở mới nền đường 18,8km đạt 427,5% KH; sửa 

chữa nền đường: 157,8km đạt 62% KH; xây dựng mặt đường BTXM, cầu GTNT 

tại các xã, thị trấn thực hiện được: 53,5km đạt 93% KH, quy mô mặt đường rộng 

từ 1,0  3,5m
(7)

. Đã cung ứng xi măng được 3.563,4 tấn, đạt 141% KH; cung ứng 

ống cống tròn từ 30-100 được 135m; cung ứng sắt, thép làm cầu đường giao 

thông nông thôn được 2.027,7kg. Tính đến nay tỷ lệ cứng hóa đường giao thông 

trên địa bàn huyện đối với các loại đường đạt được cụ thể như sau: Đường trục xã 

cứng hóa được 69,337/165,6km đạt tỷ lệ 41,87%; đường trục thôn cứng hóa được 

108,294/223,7km đạt ỷ lệ 48,41%; đường ngõ xóm cứng hóa được 

170,4/347,86km đạt tỷ lệ 48,99%; đường nội đồng cứng hóa được 48,15/175,25km 

đạt tỷ lệ 27,47%. 

Về thủy lợi: Vận động Nhân dân tiến hành gia cố lại các công trình đầu mối bị 

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

                                         
(5) Hiện có 251 lồng (Thị trấn: 218 lồng; Xuân Mai: 13 lồng, Tú Xuyên: 9 lồng, Bình Phúc: 11 lồng). 
(6) Bệnh LMLM xảy ra trên 7 xã/12 thôn/28 hộ (Gồm: Chu Túc, Tân Đoàn, Tràng Phái, Tú Xuyên, Đại An, Trấn 
Ninh, Yên Phúc) làm 16 con trâu, bò mắc bệnh, hiện nay đã khỏi triệu chứng bệnh; số lợn bị bệnh 127 con, tiêu hủy 

số con chết với tổng trọng lượng 9.126 kg. Tổng số hóa chất đã sử dụng 87 lít thuốc sát trùng, 3.450 kg vôi bột. 
(7) Đường trục xã được: 5,5km; Đường trục thôn do Nhân dân thực  hiện được: 8,8 km; Đường ngõ xóm thực hiện được 

26,1km; Đường nội đồng thực hiện được 13,1km. 
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các ao, hồ nhỏ để phục vụ cho sản xuất vụ xuân 2019. Kết quả tổng số công huy 

động được 9.620 công, đạt 155,9% KH; nạo vét tu sửa mương được 121.961m, đạt 

111,3% KH; phát quang mương được 6.320m; khai thác cát sỏi 47,5m
3
; xây mới 

mương được 3.205m, đạt 34,6% KH; xây giếng được 2 cái; xây đập được 6 cái. 

Cung ứng vật tư, vật liệu: Xi măng 141,8 tấn; đá 1x2: 229,2m
3
; cát 223m

3
; đá hộc 

103m
3
. Nhân dân đóng góp bằng tiền mặt 15 triệu đồng. Tổ chức triển khai thực 

hiện các công trình thủy lợi năm 2019 được 05 công trình, hiện nay đang thực hiện. 

1.2. Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông 

thôn mới trên địa bàn huyện một cách toàn diện và có chỉ đạo điểm; thực hiện phân 

bổ nguồn vốn đầu tư phát triển ngay từ cuối năm 2018 với tổng số vốn là 38.700 

triệu đồng; ngoài ra, huyện đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn khác như: Nghị 

quyết 03, Chương trình 135, 30a; đề án phát triển giao thông nông thôn, vốn Sự 

nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản của huyện... để đầu tư cơ sở hạ tầng các tiêu 

chí Nông thôn mới. Đến nay, các dự án đầu tư tại 02 xã điểm xây dựng nông thôn 

mới năm 2019 (Xã Yên Phúc, xã Tân Đoàn) đã cơ bản hoàn thành để phục vụ cho 

công tác thẩm định tiêu chí. 

Về hỗ trợ phát triển sản xuất: Chỉ đạo các xã đạt chuẩn Nông thôn mới, các 

xã đặc biệt khó khăn, xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 đăng ký các 

mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, hiện nay 38/40 dự án của 20/22 xã đã được phê 

duyệt, giải ngân vốn được 224 triệu, đạt 5,54% KH vốn. Chỉ đạo các xã triển khai 

Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); đổi mới công tác xây dựng khu dân 

cư kiểu mẫu, mô hình phát triển sản xuất, liên kết ở một số xã đạt chuẩn Nông thôn 

mới. Chỉ đạo xây dựng 02 mô hình sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị; xây dựng 

02 nhãn hiệu sản phẩm chủ lực của địa phương (Cá lồng, Cao khô). Đối với nguồn 

vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 đã được 

UBND tỉnh giao, huyện đã phân bổ chi tiết danh mục cho các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã tổ chức thực hiện.   

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

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

phấn đấu đạt chuẩn NTM 2019 (Xã Tân Đoàn đạt 10/19 tiêu chí, xã Yên Phúc đạt 

11/19 tiêu chí) và xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 

2020 (Hữu Lễ đạt 12/19 tiêu chí) triển khai thực hiện theo kế hoạch. Chỉ đạo các 

xã rà soát các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới, qua rà soát số 

tiêu chí đạt bình quân/xã là 9,57 tiêu chí
(8)

. 

1.3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tình 

hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã và xúc tiến đầu tư. 

                                         
(8) Cụ thể các xã như sau: Số xã đạt 19 tiêu chí: 04 xã (Xuân Mai, Tràng Phái, Văn An, Vân Mộng); Số xã đạt 12 tiêu 
chí: 02 xã (Yên Phúc, Hữu Lễ); số xã đạt 9 tiêu chí: 01 xã (Việt Yên); số xã đạt 8 tiêu chí: 04 xã (Tân Đoàn, Trấn 

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

Phúc, Song Giang, Hòa Bình); số xã đạt 6 tiêu chí: 04 xã (Lương Năng; Khánh Khê, Tri Lễ, Chu Túc). 
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Trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, UBND huyện chỉ đạo 

tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp sản xuất và 

kinh doanh có hiệu quả. Chú trọng phát triển công nghiệp địa phương như sản xuất 

vật liệu xây dựng, sản xuất đồ mộc, chế biến nông - lâm sản, thức ăn gia súc, cơ 

khí tiêu dùng, trên địa bàn huyện có: 229 cơ sở hoạt động
(9)

. Ước tính giá trị sản 

xuất công nghiệp 9 tháng thực hiện được 20.623,8 triệu đồng bằng 101,2 % so với 

cùng kỳ. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, đi đôi với tăng cường công tác kiểm soát thị trường, giá cả, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời đảm bảo lưu thông hàng 

hóa thông suốt. Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về thanh tra, kiểm tra hàng 

hóa trên địa bàn huyện tập trung kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng theo giá đã 

niêm yết, kiểm tra chất lượng hàng hóa, hàng gian lận thương mại
(10)

. Tổng mức 

lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước 9 tháng đầu năm đạt 384,9 tỷ đồng bằng 100,2% 

so với cùng kỳ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý các 

chợ trên địa bàn huyện (Vân Mộng, Yên Phúc, Tân Đoàn). Tiếp tục thực hiện tốt 

kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2019.  

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác 

xã: Trong 9 tháng đầu năm đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 

113 hộ kinh doanh đăng ký mới, thành lập mới 07 hợp tác xã; có 04 doanh 

nghiệp mới được thành lập. Lũy kế đến nay trên địa bàn toàn huyện có 1.754 hộ 

kinh doanh; có 31 hợp tác xã và 32 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. 

Cấp ủy, chính quyền huyện luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành 

phần kinh tế phát triển, tổ chức hội nghị giữa các lãnh đạo huyện với các Hợp 

tác xã để lắng nghe các ý kiến, chia sẻ, khó khăn, vướng mắc cùng tháo gỡ cho 

hợp tác xã phát triển. 

Hoạt động xúc tiến đầu tư: Huyện đã cơ bản hoàn thành quy hoạch phân 

khu chức năng Khu đô thị du lịch Hồ Bản Quyền để tập trung xúc tiến đầu tư. 

UBND huyện đã phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện đề xuất dự án: Khu du lịch 

sinh thái Hồ Bản Nầng (tổng vốn khoảng 1.300 tỷ), hiện nhà đầu tư đã trình 

UBND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, sở Kế hoạch và Đầu tư đang lấy 

ý kiến thẩm định đề xuất dự án đầu tư của các cơ quan hữu quan. Hiện đang tập 

trung thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn cho phù hợp với định 

hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới. Các vị trí quy hoạch làm điểm dừng nghỉ, 

hỗ trợ khách du lịch, sàn giao dịch nông sản huyện cũng đang xây dựng phương án 

để xúc tiến đầu tư. 

1.4. Giao thông vận tải, thông tin liên lạc. 

Giao thông vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Công tác 

duy tu , sửa chữa thường xuyên đường huyêṇ , đường xa ̃đươc̣ quan tâm thưc̣ hiêṇ  

                                         
(9) Trong đó: Có 52 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng 177 cơ sở sản xuất chế biến, có 02 HTX, 03 Công ty Cổ phần, 

01 doanh nghiệp. 
(10) Tổng số vụ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh thương mại và dịch vụ: 109 vụ, 

trong đó có 77 vụ vi phạm. Ttổng thu số tiền là: 1.778,6 triệu đồng. 



 
7 

tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông và trao đổi hàng hóa giữa các xã trong huyện, 

qua đó đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, số km đư ợc 

cứng hóa đến trung tâm xã đaṭ 87,23%; đường xã đã cứng hóa 13km đạt 130% 

KH; đường trục thôn đã cứng hóa được 12,74 km đạt 91%. KH. Toàn huyện có 20 

xã có đường ô tô đến trung tâm xã đã được cứng hóa, đi laị đươc̣ 4 mùa, còn 03 xã 

là đường đất, đi lại khó khăn nhất là vào mùa mưa, bão
(11)

. 

Mạng lưới bưu chính, viễn thông cơ bản đảm bảo thông tin liên lạc thông 

suốt, chuyển phát kịp thời. Chất lượng sóng, mạng điện thoại cố định, dịch vụ 

internet được mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2.  Về lĩnh vực đầu tư xây dựng 

Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên trọng tâm là hạ tầng 

giao thông về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, phục vụ trực 

tiếp nông nghiệp và nông thôn, đầu tư cơ sở hạ tầng cho giáo dục. Kết hợp lồng 

ghép các nguồn vốn đầu tư để nâng cao hiệu quả chương trình, dự án; tập trung 

nguồn lực đầu tư các xã điểm nông thôn mới, các xã đặc biệt khó khăn.  

Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tiếp tục được tăng cường, thực hiện 

quản lý, điều hành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đảm bảo đúng 

theo quy định về đầu tư công; các danh mục dự án khởi công mới được thẩm định, 

phê duyệt chủ trương đầu tư. Việc phân bổ vốn tập trung thanh toán nợ xây dựng 

cơ bản, công trình chuyển tiếp và bố trí cho đầu tư phát triển phù hợp với điều kiện 

thực tế của huyện; bố trí hài hòa giữa các lĩnh vực ưu tiêu đầu tư, kết hợp lồng 

ghép vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cho các xã 

điểm Nông thôn mới năm 2019, các xã trong giai đoạn 2016 - 2020. Tổng nguồn 

vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư do huyện quản lý năm 2019 

là 177.602,495 triệu đồng, giải ngân tính đến 30/9/2019 là 131.012,772 triệu đồng, 

đạt 73,76% KH (Trong đó: đầu tư công 139.893 triệu đồng, đã giải ngân được 

104.241,544/139.893 triệu đồng, đạt 74,7%KH. Nguồn vốn sự  nghiệp có tính chất 

đầu tư được giao là 37.709,495 triệu đồng, đã giải ngân được 26.771,228 triệu 

đồng, đạt 70,99%KH). Ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư cả năm đạt 100% kế 

hoạch vốn được giao.  

(Chi tiết tại biểu đính kèm) 

3. Kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 

- Đối với thu ngân sách: 

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn dự toán tỉnh giao năm 2019 là 

19.200 triệu đồng; Nghị quyết HĐND huyện quyết định là 21.200 triệu đồng. Thực 

hiện 9 tháng được 23.335 triệu đồng, đạt 121,5% so với dự toán tỉnh giao; ước thu 

cả năm 2019 được 26.880 triệu đồng, đạt 140% dự toán tỉnh giao, đạt 126,8% so 

với dự toán điều hành của huyện, bằng 113,8% so với cùng kỳ năm 2018. 

Kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện năm 2019 đạt và 

vượt chỉ tiêu dự toán cấp có thẩm quyền giao. Điều đó đã thể hiện tinh thần trách 

                                         
(11) Gồm: Tràng Sơn, Hữu Lễ, Đại An. 
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nhiệm, sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành và các cơ quan chuyên môn tham 

mưu trong công tác thu ngân sách Nhà nước.  

Trong đó, một số khoản thu đạt khá cao so với dự toán tỉnh giao, như: Thuế 

tài nguyên đạt 165,9%, Tiền sử dụng đất đạt 614%, tiền thuê mặt đất 160%, phí và 

lệ phí 116,2%, thu khác ngân sách 238,8%... Nguyên nhân đạt khá là do trong năm 

có thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất gần 1,3 tỷ đồng; thu do giảm trừ giá dịch 

vụ khám chữa bệnh năm 2018 của Trung tâm y tế là 1.671 triệu đồng; thu từ xác 

định giá trị tài sản các chợ trong chuyển đổi quản lý chợ do các doanh nghiệp nộp 

600 triệu đồng.... 

  Tuy nhiên, một số khoản thu ước thực hiện đạt thấp so với dự toán giao, 

như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp... Nguyên nhân do hoạt động kinh doanh trên địa bàn chưa phát triển, các 

cơ sở kinh doanh tư nhân và doanh nghiệp hoạt động chủ yếu với quy mô nhỏ, 

doanh thu đạt thấp. 

Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách luôn được các ngành, các cấp 

quan tâm, thực hiện đảm bảo đúng theo dự toán được duyệt và kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần thực hiện tốt 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn 

huyện; quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đúng mục đích, hiệu quả và 

tiết kiệm. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã triển khai, thực hiện tốt tinh thần Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2019; Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

Ước thực hiện chi ngân sách huyện năm 2019 là: 675.000 triệu đồng, trong 

đó: Chi đầu tư 4.608 triệu đồng, chi thường xuyên 521.109 triệu đồng, chi dự 

phòng 9.024 triệu đồng, chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và mục 

tiêu, nhiệm vụ khác 140.259 triệu đồng. 

- Đối với thực hiện các chế độ chính sách: Kinh phí thực hiện các chế độ 

chính sách được UBND tỉnh giao trong dự toán đầu năm và giao bổ sung trong 

năm đã được UBND huyện phân bổ cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện 

đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và chế độ quy định. 

4. Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế 

- Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực 

hiện theo Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 của UBND tỉnh. Năm 

2019 trên địa bàn huyện có dự án “Trại chăn nuôi lợn nái, lợn hậu bị giống siêu 

nạc và trồng cây ăn quả, cây lâu năm” của Hợp tác xã chăn nuôi Lùng Khoang 

thực hiện tại thôn Bản Dạ, xã Xuân Mai được cấp có thẩm quyền thẩm định và 

được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt hỗ trợ tại Quyết định số 807/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2019. Tổng mức hỗ trợ cho dự án là: 3.134 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ 
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xây dựng Nhà Heo nái thuộc hạng mục hệ thống chuồng trại chăn nuôi: 2.000 

triệu; hỗ trợ đầu tư hệ thống điện đến hàng rào dự án 1.134 triệu đồng.  

- Chính sách hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn thực hiện theo Đề án 

phát triển giao thông nông thôn theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 

19/01/2017 của UBND tỉnh  Lạng Sơn. Năm 2019, UBND huyện Văn Quan đã bố 

trí 4.007 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững (Chương trình 30a) để thực hiện hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn cho 

17 tuyến đường, với tổng chiều dài là 4,4km trên địa bàn 10 xã. Ngoài ra Đề án 

cũng được lồng ghép thực hiện đối với các công trình làm đường giao thông từ các 

nguồn vốn khác nhằm huy động tối đa sự tham gia của người dân, nâng cao hiệu 

quả sử dụng nguồn vốn. 

5. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường 

5.1. Về quản lý đất đai, đo đạc, bản đồ: 

- Công tác quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 

Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố, công khai, quản lý và thực hiện công 

tác thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2018 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Quan đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 28/12/2018. 

- Công tác thống kê, kiểm kê đất đai: 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 

về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Quan. Tổ chức tập huấn triển 

khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai 2020 trên địa bàn huyện, thành phần tham 

gia gồm lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính các xã, thị trấn. 

- Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng 

bảng giá đất: 

UBND huyện tiếp tục rà soát, xử lý các khu đất diện tích đất nền đường 

QL.1B cũ không tiếp tục sử dụng. Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cho 45 

trường hợp
(12)

. Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức điều tra, khảo sát giá đất trên địa 

bàn huyện để phục vụ công tác xây dựng bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-

2024 theo quy định. 

- Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 

                                         
(12)

 Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 82 hồ sơ, trong đó: Đã trả kết quả 64 hồ sơ (đủ điều kiện chuyển mục đích sang đất ở 45 
hồ sơ từ đất nông nghiệp sang đất ở; không đủ điều kiện 19 hồ sơ); Đang trong thời gian giải quyết 18 hồ sơ. 
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Từ đầu năm 2019 đến nay UBND huyện đã ban hành 199 Thông báo thu hồi 

đất để thực hiện 09 dự án
(13)

; ban hành 167 Quyết định thu hồi đất của các hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng đất, diện tích thu hồi 56.195m
2 
để thực hiện các công trình, dự 

án trên địa bàn huyện. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 09 

công trình dự án thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng số hộ được bồi 

thường, hỗ trợ là 167 hộ, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ là 17.837.169.000 đồng. 

- Công tác đăng ký đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 

+ Trên cơ sở kết quả rà soát, thống kê các thửa đất do các hộ gia đình, cá 

nhân đang sử dụng nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, UBND huyện đã ban 

hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/01/2019 về triển khai công tác cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

trên địa bàn huyện Văn Quan. Đến nay đã triển khai thực hiện tại 02 xã Bình Phúc, 

Xuân Mai
(14)

. 

+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 15 hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng đất với 18 thửa, diện tích 10.909,6m
2
 và 17 Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 

Tổ chức 01 lớp tập huấn về đăng lý đất đai lần đầu và triển khai công tác đo 

đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức sử dụng đất trên địa 

bàn huyện. Đối tượng là lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính các xã, thị trấn và lãnh 

đạo quản lý các tổ chức sử dụng đất. 

5.2. Về quản lý tài nguyên nước và khoáng sản 

- Lĩnh vực tài nguyên nước: Thường xuyên kiểm tra việc quản lý sử dụng tài 

nguyên nước trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động 

người dân tham gia bảo vệ tài nguyên nước. Phát động phong trào không lấn chiếm 

sông, suối; trồng rừng bảo vệ nguồn nước. Trong 9 tháng đầu năm 2019 không có 

tổ chức, cá nhân nào xin cấp phép, xác nhận các nội dung thuộc lĩnh vực tài 

nguyên nước theo thẩm quyền. 

- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản:  

                                         
(13) Gồm: Cấy các TBA chống quá tải lưới điện và giảm tổn thất điện năng các khu vực huyện Văn Quan, Bình 

Gia, Bắc Sơn, Lộc Bình; Khu tái định cư Thủy điện Khánh khê đoạn qua xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn; Cải tạo nâng cấp ĐZ35kV lộ 374 E13.1 từ trạm cắt 365 Chi Lăng - Văn Quan đến trạm cắt 385 Văn 

Quan - Bình Gia; Chợ trung tâm thị trấn; Cấy các TBA CQT lưới điện và giảm tổn thất điện năng các khu vực Văn 

Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Lộc Bình.  Xử lý điểm đen TNGT tại Km 26+200-Km26+500 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn ( 

Đoạn qua xã Vĩnh Lại). Xử lý điểm đen TNGT tại Km 14+400-Km14+850 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn ( Đoạn qua xã 

Khánh Khê); Sửa chữa cấp bách hồ Rọ Doóc, xã Tràng Phái; Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm II, phố Tân 

Sơn, thị trấn Văn Quan. 

(14) Về tiến độ: Tại xã Xuân Mai đã triển khai thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 6/6 thôn trên địa bàn xã, kê khai được 773 thửa đất, 183 hộ kê khai. Tại xã Bình 

Phúc đã triển khai thực hiện công tác kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất được 775 thửa đất, 159 hộ kê khai. 
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 Hiện nay trên địa bàn huyện có 02 Công ty được cấp phép khai thác khoáng 

sản bao gồm: Công ty TNHH Anh Thắng và Công ty Cổ phần khai thác đá Đông 

Phong, khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ 

thiên. Trong khai thác khoáng sản hiện nay chỉ có Công ty Cổ phần khai thác đá 

Đông Phong thực hiện khai thác, còn Công ty TNHH Anh Thắng từ khi được cấp 

phép đến nay chưa thực hiện khai thác. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khai 

thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện, phát hiện và xử lý kịp thời các 

trường hợp vi phạm. Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể huyện 

trên địa bàn huyện trong việc tuyên truyền Luật Khoáng sản. 

5.3. Tiến độ xử lý các khu đất công bị lấn chiếm, đất trống không sử dụng 

theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Các khu đất công bị lấn chiếm: 

+ Khu đất trên trường Mầm non xã Khánh Khê đã được UBND tỉnh Lạng 

Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H962865, số vào sổ cấp GCN 

00264 QSDĐ cấp ngày 31/9/1997 theo Quyết định số 798QĐ/UB-XD ngày 

31/9/1997 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên hiện nay khu đất trên bị gia đình 

ông Hoàng Văn Bảy (Hoàng Nam Tiến) trú tại thôn Còn Khiển, xã Khánh Khê lấn 

chiếm và trồng một số loại cây hoa màu trên đất. 

Qua xem xét, khu đất trên đã được các cấp, ngành giải quyết theo quy định, 

cụ thể UBND tỉnh Lạng Sơn đã có kết luận giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ 

ông Hoàng Văn Bảy và Trường Tiểu học xã Khánh Khê tại Quyết định số 

1272/QĐ-UBND ngày 07/9/2013. Tuy nhiên hiện nay, hộ ông Bảy vẫn tiếp tục 

tranh chấp, gây cản trở việc sử dụng đất của nhà trường. 

+ Khu đất trường Tiểu học thôn Bản Chặng, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan: 

UBND huyện Văn Quan xã lập Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 17/5/2018 trình 

UBND tỉnh Lạng Sơn thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện quản lý. 

- Kết quả xử lý các khu đất không còn nhu cầu sử dụng: 

+ Đối với các khu đất: Trường THCS xã Đồng Giáp; trường THCS xã Trấn 

Ninh; phân trường Tiểu học thôn Hà Quảng, xã Hòa Bình; khu đất Liên cơ; khu đất 

Cửa hàng dược; khu đất giao thông UBND huyện Văn Quan đã lập tờ trình số 

57/TTr-UBND ngày 17/5/2018 đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn thu hồi và giao lại 

cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện quản lý. 

Qua xem xét thẩm định tại chỗ các khu đất trên, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn đồng ý thực hiện các bước trình UBND tỉnh giao đất theo 

quy định đối với trường THCS xã Trấn Ninh; phân trường Tiểu học thôn Hà 

Quảng, xã Hòa Bình; phu đất Liên cơ; phu đất Cửa hàng dược. 

Đối với khu đất Trường THCS xã Đồng Giáp qua kiểm tra một số hộ dân đã 

tự ý trồng cây ăn quả trên đất, do vậy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

kiến nghị thu hồi đất để thực hiện giao đất cho người dân theo quy định. 

Đối với khu đất giao thông tại phố Đức Hinh I, thị trấn Văn Quan, UBND 

huyện đã xây dựng phương án và xin ý kiến UBND tỉnh Lạng Sơn để thực hiện 
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đấu giá quyền xử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên hiện nay bà Lý Thị Sao trú tại 

Phố Đức Hinh I, thị trấn Văn Quan có ý kiến đối với khu đất trên, do vậy UBND 

huyện đang xem xét giải quyết kiến nghị của bà Sao trước khi thực hiện các bước 

tiếp theo. 

+ Đối với tài sản công: Phân trường Mầm Non Bản Thẳm, xã Song Giang; 

phân trường Tiểu học Đon Đinh, xã Vân Mộng; phân trường Tiểu học Bó Cáng, xã 

Tú Xuyên; trạm Thuế xã Tri Lễ, UBND huyện Văn Quan đã lập tờ trình số 

101/TTr-UBND ngày 08/8/2018 đề nghị thu hồi tài sản trên giao cho Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện quản lý. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã 

tiến hành thẩm định tại chỗ các khu đất trên, hiện nay đang chờ phê duyệt phương 

án xử lý đất công, tài sản công trên địa bàn huyện. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, căn cứ vào tình hình thực tiễn 

của địa phương, trong 9 tháng đầu năm UBND huyện đã chủ động xây dựng 

Chương trình công tác trọng tâm và các kế hoạch triển khai các Đề án, Dự án trọng 

điểm về phát triển kinh tế - xã hội. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 

ngày càng sâu sát, quyết liệt hơn, chủ động nắm bắt các thông tin và chỉ đạo xử lý 

các vấn đề phát sinh khẩn trương, kịp thời và hiệu quả. Cùng với sự nỗ lực của các 

cấp, các ngành, Nhân dân toàn huyện, nên đã đạt được kết quả khá tích cực, kinh tế 

- xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng 

hướng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên, 

tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, năng lực tham mưu và thực hiện 

nhiệm vụ của các cấp, các ngành được nâng lên. 

2. Một số tồn tại hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 

9 tháng đầu năm 2019 vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Công tác phòng chống 

dịch bệnh cho đàn gia súc chưa thực sự hiệu quả, dịch tả lợn Châu phi bùng phát trên 

toàn huyện và diễn biến phức tạp, chưa có biện pháp phòng trừ hiệu quả; các mô hình 

phát triển sản xuất chưa thực sự rõ nét, hiệu quả chưa cao, chưa triển khai được việc 

nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, chưa xây dựng được mô hình liên kết tiêu 

thụ sản phẩm hàng hóa trên địa bàn; việc triển khai và phê duyệt thực hiện các mô 

hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế còn chậm. 

Công tác tuyên truyền giáo duc̣ pháp luâṭ chưa đươc̣ sâu rôṇg , sự vào cuộc 

của chính quyền cấp xã trong vận động Nhân dân còn chưa thực sự hiệu quả trên 

tất cả các mặt như: Giảm nghèo, GPMB, phát triển các mô hình sản xuất…  

Công tác triển khai đầu tư xây dựng một số công trình còn chậm, công tác 

giải phóng mặt bằng Chợ Trung tâm thị trấn Văn Quan chưa đạt tiến độ đề ra; công 

tác thu ngân sách trên địa bàn một số xã chưa được quan tâm. Công tác quản lý 

hành lang, lòng đường, vỉa hè đường bộ ở một số xã, thị trấn chưa đảm bảo chặt 

chẽ vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm gây ách tắc giao thông. Công tác quản lý tài 
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nguyên đất đai, vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập từ huyện đến xã; tình trạng tự 

ý san lấp đất rừng, đất ruộng còn xảy ra và chưa được xử lý kịp thời; công tác vệ 

sinh môi trường chưa có sự vào cuộc của cộng đồng dân cư, tình trạng xả rác 

không đúng nơi quy định, thả rông gia súc còn thường xuyên xảy ra. 

3. Nguyên nhân 

 Nguyên nhân khách quan: Là một huyện nghèo, sản xuất nông nghiệp là 

chủ yếu, dịch vụ sản xuất nhỏ lẻ, chậm phát triển, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu 

cầu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống một bộ phận Nhân dân còn gặp nhiều khó 

khăn, chủ yếu trợ cấp ngân sách cấp trên. 

 Nguyên nhân chủ quan: Công tác triển khai kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ ở 

một số ngành, đơn vị còn chậm, thiếu chủ động, quyết liệt chưa bám sát sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của cấp trên; sự phối kết hợp của các cấp, các ngành còn chưa chặt 

chẽ, kịp thời . Công tác kiểm tra , giám sát của các cấp , các ngành chưa quyết liệt , 

chất lươṇg chưa cao , viêc̣ chấp hành kỷ luâṭ , kỷ cương trong chỉ đạo điều hành tại 

một số đơn vị chưa nghiêm. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chưa được 

các đơn vị chú trọng, thực hiện chưa hiệu quả do đó nhiều nhiệm vụ chưa tạo được 

sự đồng thuận thống nhất trong nhận thức và trong thực hiện từ các cơ quan 

chuyên môn, cấp ủy, chính quyền xã đến người dân.  

Một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà 

nước, chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo phát triển kinh tế. Một bộ phận cán bộ 

cấp huyện, cấp xã còn thụ động trong thực hiện nhiệm vụ, chưa làm tốt vai trò quản 

lý nhà nước của ngành, địa phương, không nắm sát địa bàn, thiếu thông tin, không 

kịp thời tham mưu cho cấp trên xử lý giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại cơ sở.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ thanh toán các công 

trình đường GTNT thực hiện theo Đề án 109 đã hoàn thành 2018; các công trình 

khởi công mới năm 2019 cần phân bổ kinh phí nợ xi măng: 8,7 tỷ đồng.  

2. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng xây dựng chợ 

Trung tâm và Khu dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan: 4,5 tỷ đồng (theo Thông 

báo kết luận số 476/TB-UBND ngày 06/12/2017). 

3. Đề nghị xem xét bổ sung nguồn vốn thanh toán nợ công trình: Nhà hiệu 

bộ và phòng chức năng trường THCS xã Tràng Phái: 2,6 tỷ đồng (công trình Nông 

thôn mới năm 2016). 

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

1. Tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các Nghị 

quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện 

và các Quyết định của UBND tỉnh, huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Tập trung thực hiện tốt các chủ trương, 

giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc 

phòng, an ninh 6 tháng cuối năm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 
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15/7/2019 được HĐND huyện thông qua. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra. 

2. Tập trung phát triển kinh tế: Chỉ đạo, tuyên truyền, đôn đốc các xã, thị 

trấn tranh thủ thời vụ, thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông - Xuân; triển khai sản 

xuất vụ mùa phấn đấu trồng hết diện tích; cung ứng kịp thời, đầy đủ và bảo đảm 

chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Thực hiện quyết 

liệt, đồng bộ để ngăn chặn, khống chế Dịch tả lợn Châu Phi, không để dịch bệnh 

bùng phát trở lại, tăng cường công tác kiểm soát, giám sát cộng đồng trong việc 

kiểm đếm số lượng lợn mắc bệnh tiêu hủy để hỗ trợ, tránh hiện tượng lạm dụng 

chính sách để trục lợi. Tập trung thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả, tăng 

cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, khuyến khích 

phát triển các hình thức liên kết hợp tác, nhất là liên kết sản xuất gắn với chế biến, 

tiêu thụ nông sản. Chủ động các phương án phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và 

tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ rừng. 

Tập trung thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các định hướng, nhiệm vụ 

trọng tâm theo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với lãnh đạo 

huyện Văn Quan. Chủ động triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án đã 

được lãnh đạo UBND tỉnh đồng ý chủ trương và cho ý kiến để triển khai thực hiện. 

Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, khẩn 

trương củng cố, hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt; rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình 

công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Xã Yên Phúc, Tân Đoàn và xã Hữu Lễ 

xã là xã đặc biệt khó khăn và các xã phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 

2020). Phấn đấu nâng bình quân số tiêu chí lên 10,5 tiêu chí/xã, giữ vững và nâng 

cao tiêu chí theo bộ tiêu chí nâng cao tại 04 xã đã đạt chuẩn (Xuân Mai, Tràng 

Phái, Văn An, Vân Mộng). Tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại các xã đã 

đạt chuẩn theo kế hoạch.  

Quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp sản xuất và kinh doanh có hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi phát 

triển các Hợp tác xã, các cơ sở sửa chữa cơ khí nhỏ, lắp ráp công cụ phục vụ sản 

xuất, nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Khuyến khích và 

tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư mới, mở rộng sản 

xuất kinh doanh. Chú trọng xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm 

chủ lực của huyện để nâng cao giá trị thương mại; phát triển các loại hình dịch vụ 

gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở nông 

thôn; quan tâm củng cố và xây dựng các chợ nông thôn; tập trung hoàn thành công 

tác giải phóng mặt bằng dự án Chợ Trung tâm và Khu dịch vụ thương mại thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, công tác 

chỉnh trang đô thị, quảng bá các sản phẩm thế mạnh của địa phương. 

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, chú trọng lồng ghép thực hiện đạt hiệu quả Đề án phát triển 

giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, phấn đấu đến hết năm 2019 nâng tỷ lệ cứng 

hóa đường ô tô đến trung tâm xã lên 88%. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công 
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trình chuyển tiếp, đẩy nhanh tiến độ các dự án khởi công mới năm 2019; phấn 

đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao. Thực hiện tốt công tác quản lý, sửa chữa 

các tuyến đường huyện, đường nội thị trên địa bàn huyện; hỗ trợ xi măng xây 

dựng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ vật liệu xây dựng công trình thủy 

lợi…Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành công tác 

chuẩn bị đầu tư năm 2020. 

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính 

- ngân sách Nhà nước năm 2019. Phấn đấu hết năm thu ngân sách nhà nước vượt 

mức theo dự toán đã được HĐND, UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Tăng cường 

quản lý thu ngân sách trên địa bàn, rà soát từng nguồn thu để đảm bảo không để sót 

các nguồn thu theo quy định, đánh giá tiến độ thu từng sắc thuế, có biện pháp khắc 

phục đối với các khoản thu đạt thấp. Tập trung chỉ đạo các lực lượng chuyên ngành 

tăng cường công tác quản lý chống thất thu, chống buôn lậu và gian lận thương 

mại. Thực hiện chi NSNN theo đúng quy định; ưu tiên chi cho các mục tiêu phát 

triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các 

khoản chi theo quy định. Thực hiện tốt các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống 

thất thoát, lãng phí theo quy định. 

Thực hiện các cơ chế, chính sách tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho phát 

triển các thành phần kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; 

phát triển hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; triển khai tốt các chính sách thu hút 

đầu tư tạo các nguồn thu bền vững, nhất là thu từ thuế, phí, lệ phí. Quan tâm vốn 

tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, ưu tiên đối với khu vực nông nghiệp, nông 

thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ; tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn, nâng cao 

hiệu quả các dự án vay tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Thực hiện 

các biện pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. 

Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát, bình ổn giá cả; tăng cường công tác quản lý thị 

trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại.  

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên - môi trường, khoa 

học và công nghệ: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên 

khoáng sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai các dự 

án về ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt công tác đo đạc, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo sử dụng 

đất có hiệu quả và đúng mục đích; thực hiện thu hồi đất giải phóng mặt bằng các 

dự án kịp thời, đúng quy định.  

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng thực 

hiện nghiêm pháp luật về tài nguyên và môi trường. Chủ động ngăn ngừa và xử lý 

nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh xã 

hội hóa, huy động các nguồn lực từ Nhà nước và trong toàn xã hội để tăng cường 

đầu tư cho môi trường và công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học 

công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống, trọng tâm là trong trồng trọt, chăn 

nuôi để thúc đẩy tiến trình đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn. Áp dụng kỹ thuật tiến bộ thúc đẩy phát triển công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp tạo thêm sản phẩm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm. 
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VI. VIỆC XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 

Năm 2020 là năm cuối cùng của thời kỳ ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước, việc xây dựng dự toán năm 2020 phải dựa trên 

cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và bám sát mục tiêu của 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020. Dự toán thu ngân sách trên địa 

bàn xây dựng trên khả năng nguồn thu có phát sinh và dự báo tình hình tăng trưởng 

kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; dự toán chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, chính 

sách của Nhà nước trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động cân đối nguồn lực 

để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển trên địa bàn, đảm bảo công khai, minh bạch, công 

bằng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Về dự toán thu ngân sách trên địa bàn: 

Tổng dự toán thu nội địa năm 2020 trên địa bàn huyện là 21.850 triệu đồng, 

tăng 13,8% so với dự toán năm 2019 UBND tỉnh giao và bằng 81,3% so với ước 

thực hiện thu năm 2019.  

Cơ bản các chỉ tiêu dự toán thu ngân sách năm 2020 huyện xây dựng tăng 

hơn so với dự toán giao năm 2019. Tuy nhiên do nguồn thu phát sinh trên địa bàn 

ít, có một số khoản thu không được ổn định nên dự toán thu năm 2020 có xây dựng 

thu giảm hơn so với ước thực hiện năm 2019, như: Lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, 

tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất mặt nước, thu cấp quyền khai thác khoáng sản 

và thu khác ngân sách.  

- Về dự toán chi ngân sách: 

Tổng dự toán chi ngân sách huyện năm 2020 là 705.200 triệu đồng.  

Trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: 6.700 triệu đồng. (Thu tiền sử dụng đất, xổ số KT) 

- Chi thường xuyên: 524.976 triệu đồng. 

- Chi chương trình mục tiêu: 164.500 triệu đồng. 

- Chi dự phòng ngân sách: 9.024 triệu đồng. 

Dự toán chi ngân sách năm 2020 huyện xây dựng tăng hơn 4,5% so với ước 

thực chi năm 2019. Nguyên nhân tăng chi là do thực hiện một số chế độ chính sách 

mới; mức tiền lương cơ sở tăng thêm; chi các chương trình mục tiêu khác. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, đầu tư 

xây dựng cơ bản và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các đại biểu dự họp; 
- Lưu: VT, TC-KH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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