
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 
Số: 98/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tràng Định, ngày 17 tháng 4  năm 2018 

 
 

BÁO CÁO 
Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 4, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết 

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

định của UBND huyện về 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 2018. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tích cực triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm. 

2. Tập trung chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND cấp xã xây 

dựng Đề án sáp nhập thôn, khu phố, tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết. 

3. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân Hè, thực hiện chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng hợp lý. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo 

đảm chất lượng các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp phục vụ 

sản xuất; kiểm tra các công trình thủy lợi, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản 

xuất. Tổ chức trồng rừng theo kế hoạch, tăng cường bảo vệ, phòng, chống cháy 

rừng. Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

4. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại, xuất, 

nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn. Triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản đối 

với các công trình, dự án trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác thu 

ngân sách; tăng cường hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Tiếp tục đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hoá thiết yếu phục vụ 

sản xuất và tiêu dùng. 

5. Triển khai các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

ở các cấp học; chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 

2018 theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật 

tư y tế. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, chủ động giám sát dịch không để 

dịch lớn xảy ra. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao chào 

mừng các ngày lễ lớn của đất nước.  Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - xã hội, 
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tổ chức tốt kỷ niệm các ngày: Ngày miền nam hoàn toàn giải phóng 30/4, ngày 

quốc tế lao động 1/5. Phối hợp tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ 

đầu tiên của huyện Tràng Định (11/4/1938 – 11/4/2018); tổ chức Đại hội thể dục 

thể thao cấp huyện lần thứ VIII năm 2018. 

6. Tăng cường công tác quản lý biên giới, bảo đảm giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác huấn luyện lực lượng dự bị động 

viên, dân quân tự vệ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền nâng cao nhận 

thức cho người dân về đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Thực 

hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. 

7. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý cán bộ, công chức, viên chức các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật lao động, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

1. Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp: 

a) Về trồng trọt:  

Chăm sóc và trồng mới các loại cây vụ xuân. Diện tích lúa: 2.170 ha, đạt 
96% kế hoạch. Ngô: 452 ha, (Lũy kế 1.260ha), đạt 92% kế hoạch. Thạch đen: 30 
ha (lũy kế: 940ha), đạt 72,8% kế hoạch. Mía: 130 ha đạt 81,3% kế hoạch. Lạc: 
65,6 ha, đạt 59,6% kế hoạch. Sắn: 60 ha, (lũy kế 430ha) đạt 50,5% kế hoạch. Đỗ 
tương: 65,2 ha, đạt 60,3% kế hoạch. Khoai lang: 52 ha, (lũy kế  70,5) đạt 43,5% 
kế hoạch. Rau các loại: 25 ha ( lũy kế: 320,7 ha), đạt 88,8% kế hoạch. Đậu các 
loại 30 ha, đạt 36,5% kế hoạch. Dưa các loại: 12,7 ha, đạt 36,3% kế hoạch. Cây 
thức ăn gia súc: 45 ha. Gừng: 8,7 ha, đạt 36,3% kế hoạch. Khoai môn, khoai sọ 
06 ha. Dong riềng 15 ha. Tình hình sinh vật gây hại cây trồng, vật nuôi được 
kiểm soát. 

b) Về thuỷ lợi: Chỉ đạo điều tiết nước đảm bảo phục vụ nhu cầu tưới tiêu 
của nhân dân chăm sóc lúa vụ xuân. Đã cấp được 54/158,65 tấn xi măng cho các 
xã để kiên cố hóa mương nội đồng, đạt 34,04%  kế hoạch. 

c) Về chăn nuôi, thú y: Tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm theo định kỳ; 
công tác kiểm tra, kiểm dịch được duy trì thường xuyên. Nhìn chung đàn gia súc, gia 
cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. 

d) Về công tác quản lý, bảo vệ rừng cấp cây con giống cho các hộ gia đình 
tham gia dự án trồng cây phân tán năm 2018 được 183.330 cây/166,66 ha; trồng 
cây lâm nghiệp được: 90 ha, (lũy kế trồng rừng được 640), trồng rừng theo 
quyết định số 39 được 20ha, thẩm định vay vốn trồng rừng theo quyết định số 
39/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn được 03 hồ sơ. 
Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện tốt, 
không xảy ra cháy rừng. Trong tháng xảy ra 02 vụ vi phạm về mua lâm sản trái 



3 
 

phép, đã tiến hành xử phạt hành chính với số tiền là 6 triệu đồng nộp Kho bạc 
nhà nước; tịch thu: 1,954 m3 gỗ tạp.  

đ) Công tác khuyến nông, cung ứng vật tư nông nghiệp: Cơ quan chuyên 
môn đã tổ chức tập huấn lồng ghép được 10 cuộc có 250 lượt người nghe về nội 
dung hướng dẫn chăm sóc lúa, ngô xuân, kỹ thuật trồng cây ăn quả, biện pháp 
phòng bệnh. 

1.2. Tình hình triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới: 

Thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; chỉ đạo thực hiện đảm bảo việc duy trì, 
nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch 9 tháng cuối năm 2018 
trên địa bàn huyện. Chỉ đạo UBND các xã khảo sát và đăng ký nhu cầu thành lập 
hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện; tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ 
PTSX và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2018 đến các xã thụ hưởng Chương 
trình, đôn đốc các xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, phê duyệt. 

Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tại xã Đề Thám, đến tháng 4/2018, số tiêu chí đã đạt chuẩn NTM 
là 08 tiêu chí gồm: 01, 03, 04, 07, 12, 14, 16, 19. Số tiêu chí còn lại chưa đạt 
chuẩn là 11 tiêu chí gồm: 02, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 17, 18. 

1.3. Giao thông, công nghiệp, thương mại và dịch vụ: 

a) Công tác giao thông nông thôn:  

Trong tháng, đã cung ứng xi măng làm đường GTNT được 553,6 tấn, lũy 
kế đến nay được 573,6 tấn/1.783,7 tấn, đạt 32,16% kế hoạch. 

Chỉ đạo duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến đường huyện, đường 
nội thị đảm bảo giao thông thông suốt; phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công 
ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn kiểm tra, rà soát, xử lý các 
trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. 
Trong tháng trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

b) Xây dựng và quản lý đô thị: 

Trong tháng 4, có 03 trường hợp xin cấp phép xây dựng, 01 cấp giấy phép 
quy hoạch, lũy kế từ đầu năm được 06 giấy phép; kiểm tra tình hình cấp phép 
xây dựng nhà ở tại thị trấn. Rà soát, báo cáo giá vật liệu xây dựng tháng 4/2018 
trên địa bàn huyện. 

c) Sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Hoạt động khai thác, sản 
xuất vật liệu xây dựng, dụng cụ cầm tay, cơ khí nhỏ, xay sát lương thực thực 
phẩm, chế biến nông lâm sản...tiếp tục diễn ra bình thường. Giá trị thực hiện của 
ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng 4 ước đạt 12 tỷ đồng, lũy 
kế từ đầu năm ước đạt 42 tỷ đồng.  
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 d) Thương mại dịch vụ - giá cả thị trường: Nhìn chung hoạt động kinh 
doanh, buôn bán diễn ra ổn định, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, 
kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo lành mạnh, ổn định thị trường. Tổng mức luân 
chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 4 ước đạt 30 tỷ đồng, 
lũy kế từ đầu năm 250 tỷ đồng. 

1.4. Xuất - nhập khẩu: 

Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn lũy kế từ đầu năm là 
151.275.698 USD. Nhập khẩu: Hàng hóa nhập chủ yếu là rau, củ, quả, giấy vệ 
sinh, công cụ sản xuất... do người dân đi làm thuê mua về sử dụng qua địa bàn 
xã Quốc Khánh, số lượng nhỏ lẻ, không tập trung. 

1.5. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường: 

 - Lĩnh vực đất đai: Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 
đầu đơn lẻ, công tác đăng ký biến động, đính chính GCN QSD đất và chuyển 
mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định. Trong tháng, công tác đăng ký 
đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân trên địa bàn tiếp nhận được: 03 hồ sơ, diện tích 570.381,3 m2 (bao gồm: 
đất ở tại nông thôn 134,3 m2, đất rừng sản xuất 570.247,0 m2). Quyết định cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất đơn lẻ 03 trường hợp với tổng diện tích 
719,9 m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở. 

Công tác thực hiện các dự án lập hồ sơ địa chính: Tiếp tục tiếp nhận, ký 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án đo đạc bản đồ đồ địa chính (dự 
án 21 xã của tỉnh); chỉ đạo đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương bàn giao Giấy 
chứng nhận của xã Kháng Chiến, xã Hùng Việt và 212 Giấy của xã Đại Đồng để 
trao cho nhân dân thuộc dự án 33 xã của tỉnh.  

- Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường: 

Về Khoáng sản: Chỉ đạo lực lượng chức năng, chuyên môn tiến hành 
kiểm tra, xem xét địa điểm khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường 
để phục vụ làm đường giao thông nông thôn thuộc chương trình xây dựng nông 
thôn mới đối với UBND xã Chí Minh. Thường xuyên giám sát tình hình khai 
thác cát sỏi trên sông của Doanh nghiệp 8888LS thuộc địa bàn xã Kháng Chiến, 
Đại Đồng. 

Về Bảo vệ môi trường: Tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường tiêu 
chí số 17 về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới đối với xã 
Đề Thám (xã điểm), số lượng tham gia 90 người; xác nhận 02 kế hoạch bảo vệ 
môi trường cho các dự án trên địa bàn huyện. 

1.6. Thu, chi ngân sách:  

a) Thu ngân sách: Tổng số thu ngân sách tính đến ngày 10/4/2018 là: 
28.770,445 triệu đồng đạt 68,99% dự toán tỉnh giao, đạt 64,09% dự toán huyện 
giao (trong đó thu nội địa ( trừ phí 53) : 13.025,105 triệu đồng, đạt 36,8 % dự toán; 
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thu phí theo Quyết định số 53/QĐ-UBND của UBND tỉnh là: 15.745,340 triệu 
đồng, đạt 165,74 % dự toán giao).  

b) Chi ngân sách: Tổng số chi ngân sách tính đến hết ngày 10/4/2018 là: 
115,651,42 triệu đồng đạt 29,88% dự toán tỉnh giao, đạt 29,76% dự toán huyện 
giao. Về cơ bản các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chi lương tháng 4/2018 cho 
cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đảm bảo kịp thời; các khoản chi 
của cơ quan, đơn vị đều nằm trong dự toán được phê duyệt, thực hiện chi đảm 
bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức nguyên tắc tài chính quy định. 

1.7. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; bồi thường giải phóng mặt bằng: 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, không để tồn đọng vốn 
đối với các dự án chuyển tiếp và các dự án đã hoàn thành. Năm 2018 tổng nguồn 
vốn đầu tư do huyện quản lý là: 77.975 triệu đồng, đã giải ngân được 29.212,778 
triệu đồng, đạt 37% so với kế hoạch; các công trình, dự án đã hoàn thành công tác 
lựa chọn đơn vị thi công, một số công trình đã thi công theo kế hoạch.  

Công tác bồi thường giải phòng mặt bằng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện.  
Đến nay UBND huyện ban hành các Quyết định phê duyệt phương án bồi thường 
hỗ trợ và tái định cư đối với các công trình dự án; nhìn chung các công trình thuộc 
các dự án đều đã được thực hiện kiểm đếm, đền bù theo quy định, tuy nhiên hiện 
nay vẫn còn một số gia đình chưa đến nhận tiền đền bù. UBND Huyện tiếp tục chỉ 
đạo việc rà soát kiểm đếm, tính toán khối lượng để bồi thường đối với các dự án; 
tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai các phương án kiểm đếm, 
tính toán bồi thường đối với các dự án khởi công mới trình phê duyệt và đền bù 
cho các tổ chức cá nhân theo quy định, tạo mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển 
khai các dự án theo kế hoạch.  

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 

2.1. Giáo dục và Đào tạo: 

Ngành giáo dục tiếp tục thực hiện tốt nội dung kế hoạch nhiệm vụ năm học 
2017- 2018. Công tác dạy và học của các nhà trường ổn định; Tổ chức, tham gia 
đầy đủ các lớp tập huấn, hội thảo cấp huyện, tỉnh; Tổ chức các cuộc thi cấp 
huyện, gia thi chọn HSG cấp tỉnh; Tổ chức kiểm tra công tác quản lý và dạy học 
tại các đơn vị trường đảm bảo kế hoạch; Chuẩn bị các điều kiện và phối hợp làm 
việc với đoàn thanh tra tỉnh. Kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện Kế hoạch 
PCGD năm 2018. Tập trung tuyên truyền về kì thi THPT Quốc gia và quy chế 
tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018. 

2.2. Công tác Văn hoá, Thể thao và Truyền thông: 

Tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu 
tiên của huyện Tràng Định (11/4/1938-11/4/2018); Kỷ niệm 43 năm ngày giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018). Chỉ đạo công tác 
chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT huyện Tràng Định lần thứ VIII năm 2018. 
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Các Đài, trạm Truyền thanh - Truyền hình và các trạm trên địa bàn duy trì 
tốt việc tiếp và phát sóng theo quy định; cổng thông tin điện tử huyện thường 
xuyên cập nhật tin tức, phản ánh kịp thời các sự kiện Chính trị - Kinh tế, Văn 
hóa - Xã hội diễn ra trên địa bàn. 

2.3. Công tác Y tế: 

Duy trì tốt chế độ trực, khám, chữa bệnh, đảm bảo công tác chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân. Tổng số lượt khám bệnh tuyến huyện là 3.158 lượt; tuyến xã 
là 6.097. Duy trì công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS; phòng 
chống dịch cúm A H7N9; tăng cường công tác kiểm tra hành nghề Y, Dược tư 
nhân trên địa bàn. Ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng 
VSATTP” năm 2018; trong tháng, có xuất hiện một số bệnh nhân mắc bệnh cúm 
là 72 trường hợp, tiêu chảy 35 trường hợp; các ca bệnh trên đã được Trung tâm 
y tế huyện kịp thời điều trị, kiểm soát. Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - 
dân số tiếp tục được quan tâm thực hiện, các dự án phòng chống bệnh phong, 
lao, sốt rét ... thường xuyên được theo dõi sát sao và kiểm soát, không để dịch 
bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn huyện. Tổng số trẻ sinh trong tháng là 54 
trẻ, trong đó: 28 trẻ nam,  26 trẻ nữ. 

       2.4. Công tác Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc: 

 Kiện toàn các Ban chỉ đạo của huyện: Ban chỉ đạo giảm nghèo giai đoạn 
2016-2020; Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ- TTg, ngày 
27/ 11/ 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án " Đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn đến năm 2020"; Ban công tác Người cao tuổi. 
 - Ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 
người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 
26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày 
Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2018; kế hoạch đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn năm 2018; Kế hoạch thực hiện công tác chúc thọ, mừng 
thọ Người cao tuổi đợt 1 năm 2018; Kế hoạch đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ 
Bản Trại xã Kháng Chiến. 

 - Báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật đối với công tác đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 đến ngày 30/12/2017; Báo cáo  
giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2017. 

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Người có công, chính sách 
anh sinh xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, đúng 
đối tượng được hưởng1. 

                                         
1 Giảm 3 đối tượng người có công chết với tổng số tiền giảm 3.055.000 đồng, tăng 01 thân nhân Bệnh binh với 
tổng số tiền chi trả 795.000đ; Tổ chức chi các khoản trợ cấp cho người có công: Chi truy lĩnh trợ cấp cho 01 thân 
nhân Bệnh binh số tiền 1.590.0000 đồng; chi trợ cấp mai táng phí và 3 tháng trợ cấp thân nhân người có công từ 
trần là 12 đối tượng với tổng số tiền là 159.544.000 đồng; chi trợ cấp 01 lần đối với người hoạt động cách mạng 
với số tiền 50.000.000 đồng , chi trợ cấp ăn thêm ngày lễ tết cho TB81% trở lên là 03 đối tượng với tổng số tiền 
2.880.000đ, chi hỗ trợ cho 01 thân nhân xây vỏ mộ tại gia đình với số tiền 2.500.000đ. Xây dựng kế hoạch phối 
hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức khám sức khỏe cho 40 đối tượng người có công trước khi đi điều dưỡng 
tập trung tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lạng sơn. Thực hiện hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng 
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Hướng dẫn tuyên truyền cho nhân dân việc đi xuất khẩu lao động sang 
Trung Quốc làm thuê theo quy định của Pháp luật. 

Tiếp nhận và giao nhận quà tặng của UBND thành phố Hà Nội thực hiện 
Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội cho 04 xã biên giới. Tổng số 2.830 chiếc 
ghế Inox cho các nhà văn hóa khu dân cư trên địa bàn các xã biên giới. 

Toàn huyện có 13.547 trẻ em trong đó 173 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 
3.652 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và 11.505 trẻ em được trợ 
giúp. Số hộ nghèo thời điểm hiện nay là: 3.257 hộ = 13.424 nhân khẩu. 

Trong tháng 4/2018, tình hình đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa 
bàn tiếp tục ổn định; Các chính sách an sinh xã hội; chính sách Dân tộc gồm: 
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát 
triển sản xuất, hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng; chính sách đối với người có uy tín trong 
đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ 
nghèo vùng khó khăn; Cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền 
núi, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện theo quy định, góp phần ổn 
định và nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. 

2.5. Công tác Tôn giáo 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 
theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước. 
Đồng bào công giáo sinh sống ổn định, các hoạt động tín ngưỡng, tâm linh diễn 
ra bình thường, không xuất hiện tôn giáo lạ, không có các phần tử lợi dụng để 
truyền đạo trái phép, hành nghề mê tín dị đoan trên địa bàn huyện. 

 3. Công tác cải cách hành chính, tư pháp, nội vụ, thi đua khen 
thưởng, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: 

3.1. Công tác cải cách hành chính, tư pháp:  

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh triển khai thực hiện, 
Bộ phận “Một cửa” của huyện tiếp tục ứng dụng phần mềm điện tử, đảm bảo sự 
phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính Nhà nước 
được nhanh chóng, kịp thời. Trong tháng, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 
huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình đối với 
hồ sơ yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.  

Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 
đối với các cơ quan, đơn vị  và UBND các xã, thị trấn. 

Mở hội nghị triển khai Luật hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 
2017; Luật Bồi thường của Nhà nước năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn 
các xã, thị trấn thực hiện công tác cải chính hộ tịch theo Nghị định 23/2015/NĐ-

                                                                                                                               
người có công: Từ nguồn “quỹ đền ơn đáp nghĩa” của Trung ương đã thực hiện hỗ trợ nghiệm thu và chi trả cho 
01 hộ, với tổng số tiền 40.000.000 đồng. Chi trả trợ cấp hàng tháng kịp thời cho các đối tượng người có công, 
đối tượng bảo trợ xã hội trước Tết nguyên đán, tăng cường đôn đốc kiểm tra các xã, thị trấn trong công tác chi 
trả. Chi trả kịp thời tiền trợ cấp đối tượng người có công đến 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tổng hợp báo 
cáo tổng kết 05 năm thi hành pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng. 
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CP, ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 
chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch, các nghị định về đăng ký 
và quản lý hộ tịch. 

 3.2. Công tác nội vụ, thi đua khen thưởng:  

a) Công tác nội vụ: 

 Phê duyệt và ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của phòng Lao động, TBXH- Dân tộc, Trung tâm Văn hóa, TT 
và Truyền thông.  

Ban hành các quyết định bổ nhiệm chuyển ngạch, bổ nhiệm chính thức và 
xếp lương đối với công chức theo quy định. Trình xem xét, tinh giản biên chế 
theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với 02 công chức thuộc diện Ban Thường 
vụ Huyện ủy quản lý. Ban hành quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, kết 
quả bầu cử các chức danh Chủ tịch UBND xã Kim Đồng và thị trấn Thất Khê; 
phê chuẩn kết quả miễn nhiệm đối với chức danh PCT UBND xã Tri Phương. 
Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 
2018. 

Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 
lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu công việc và vị trí 
việc làm. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công nhận các xã An toàn khu thuộc huyện 
trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, nâng 
cao chất lượng cải cách hành chính tại huyện, đôn đốc tổ chức thực hiện tốt cơ 
chế một cửa từ cấp huyện đến cấp xã. Kiểm tra công tác sắp xếp, sáp nhập thôn đối 
với UBND các xã theo kế hoạch. 

b) Công tác Thi đua, khen thưởng: 

Quyết định tặng giấy khen đối với 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích 
xuất sắc, tiêu biểu; hủy bỏ 01 quyết định khen thưởng và thu hồi hiện vật khen 
thưởng đối với 01 cá nhân. 

Đề nghị Ban thi đua, khen thưởng tỉnh xác nhận đã tặng Bằng có công với 
nước đối với 02 trường hợp. 

3.3. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và 
công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: 

a) Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

Tổng số lượt tiếp công dân trong tháng 4 là 101 lượt (trong đó: số lượt 
lãnh đạo tiếp: 02 lượt; số lượt chuyên viên tiếp: 01 lượt; số lượt các phòng ban, 
đơn vị thực thuộc UBND huyện tiếp: 0 lượt; số lượt các xã, thị trấn tiếp: 98 
lượt). Nội dung công dân phản ánh kiến nghị về lĩnh vực đất đai và một số lĩnh 
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vực khác. Kết quả xử lý: UBND huyện đã trực tiếp trả lời công dân và giao các 
phòng ban chuyên môn kiểm tra, xác minh tham mưu giải quyết. 

- Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn: Số đơn phát sinh trong tháng 4 là 
07 đơn; trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết là 03 đơn (04 đơn không thuộc 
thẩm quyền), nâng tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 07 đơn (trong đó 
có 04 đơn tồn Quý I chuyển sang); 04 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết 
đã được UBND huyện chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để được xem 
xét giải quyết. 

- Kết quả giải quyết: Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết trong 
tháng 4: 07 đơn (không có đơn khiếu nại, tố cáo), UBND huyện đã xem xét, giải 
quyết 04 đơn, còn 03 đơn chuyển sang tháng sau tiếp tục xem xét giải quyết.  

b) Công tác thanh tra: Số cuộc thanh tra thực hiện trong tháng là 02 cuộc, 
gồm: Thanh tra việc quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước, mua sắm tài sản; 
công tác thu, chi, quản lý, sử dụng các loại quỹ, phí, lệ phí và các khoản huy 
động đóng góp của nhân dân đối với Trường Mầm non xã Đại Đồng đến nay đã 
kết thúc thanh tra trực tiếp; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tân 
Tiến trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và công tác phòng, chống tham nhũng. 

3.4. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức 
thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến nhiệm vụ phòng, chống tham 
nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiềm chế lạm phát. Qua theo dõi, 
tổng hợp, trong tháng không có trường hợp vi phạm, hoặc có biểu hiện vi phạm. 

4. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh: 

4.1. Về quốc phòng:  

Các lực lượng vũ trang duy trì tốt chế độ trực Chỉ huy, trực chiến, phối 
hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên 
phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là 4 xã biên giới làm tốt 
công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, đảm bảo giữ vững chủ quyền 
lãnh thổ quốc gia; Chỉ đạo các cơ sở xã, thị trấn, Tự vệ cơ quan xây dựng và 
triển khai kế hoạch công tác DQTV năm 2018; phối hợp tổ chức khánh thành 
Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của Sư 347 tại thôn Pò Bó, xã Đại Đồng. 
Triển khai công tác đăng ký công dân nam đủ 17 tuổi, công dân nam độ tuổi 18-
25 sẵn sàng nhập ngũ. Tiếp tục thẩm định hồ sơ theo Quyết định 49 của Chính phủ 
được 230 hồ sơ. 

4.2. Về an ninh:  

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có vấn 
đề phức tạp xảy ra; an ninh biên giới được giữ vững; tình hình an ninh nông 
thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc cơ bản ổn định. Lực lượng an ninh đã phối hợp 
đảm bảo công tác an ninh an toàn tuyệt đối cho các cuộc họp, hội nghị do huyện 
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tổ chức; triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động văn hóa, 
tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra trên địa bàn huyện. 

4.3. Về đối ngoại: Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Đoàn công tác của UBND 
huyện tổ chức Hội đàm với huyện Long Châu, Trung Quốc tại thực địa vật đánh 
dấu số 23 bị hư hỏng khu vực mốc 1021/1-1022. Ngày 06/4/2018 phối hợp với 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tham gia Đoàn công tác của Ủy ban Biên giới quốc 
gia khảo sát đơn phương khu vực mốc 975/2-976 thuộc địa bàn xã Quốc Khánh. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2018  

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các 
Nghị quyết của Chính phủ, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện và các 
Quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện về nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018.  

2. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng, tập 
trung ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo 
đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp. Tăng cường kiểm tra hồ, đập, 
chú trọng công tác thủy lợi, khuyến nông, khuyến lâm; chủ động phòng chống 
thiên tai, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tăng cường bảo vệ, 
phòng chống cháy rừng. Tổng kết phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 2017, 
triển khai kế hoạch năm 2018. 

Chỉ đạo quyết liệt, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm việc đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng nông thôn mới tại xã Đề Thám và các xã đăng ký xây dựng khu dân 
cư kiểu mẫu. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời tình trạng khai 
thác cát, sỏi trái phép trên các sông thuộc địa bàn huyện. 

3. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường thuận lợi 
thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu. Đẩy mạnh các hoạt 
động xúc tiến đầu tư xây dựng, thương mại, du lịch. Thực hiện các biện pháp 
thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tiếp tục tăng cường các 
biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 
công tác quản lý và bình ổn giá. 

4. Chỉ đạo Tổ công tác kiểm tra tình hình vi phạm an toàn hành lang đường 
bộ. Tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai trên 
địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 
theo quy định của Luật Đất đai. Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo 
chất lượng công trình đầu tư xây dựng. Thực hiện giải ngân thanh quyết toán 
vốn đầu tư xây dựng theo đúng quy định. 

5. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân 
sách, đảm bảo chi đúng quy định, hiệu quả. Tăng cường các biện pháp tiết kiệm 
chi, chống thất thoát, lãng phí.  

6. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn 
trong năm. Xây dựng Đề án du lịch thủy điện Bắc Khê 1; Chỉ đạo thực hiện 
công tác sáp nhập thôn dưới 50 hộ theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác 
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dạy và học, xây dựng kế hoạch ôn tập và thi học kỳ II, thi vào lớp 10, tổng kết 
năm học 2017 - 2018, thẩm định đề tài SKCTKT của CB, GV năm học 2017-
2018, đánh giá kết quả áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm cấp cơ sởhoàn thành Hồ 
sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi cấp xã năm 2018; chỉ đạo 
phối hợp chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi Quốc gia THPT và thi Đại học, Cao 
đẳng năm 2018. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức 
khoẻ cho nhân dân, nhất là tại tuyến xã; tăng cường công tác y tế dự phòng, bảo 
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Nâng cao hiệu quả 
Chương trình giảm nghèo bền vững. Thực hiện đầy đủ, chu đáo các chính sách 
an sinh xã hội và chính sách người có công. 

7. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ động 
phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm. Tập huấn công tác phòng 
chống cháy nổ. Tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông; 
duy trì kết quả giảm tai nạn giao thông theo cả 3 tiêu chí.  

8. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường 
trách nhiệm, năng lực điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm kỷ luật, 
kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư, 
khiếu nại, tố cáo của công dân.  

9. Triển khai công tác hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có 
công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận hài cốt liệt sĩ từ Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn 
đưa về Nghĩa trang Bản Trại xã Kháng Chiến an táng; Đưa đón đối tượng người 
có công đi điều dưỡng tập trung theo kế hoạch. Triển khai kế hoạch Tháng hành 
động về ATVSLĐ huyện năm 2018./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh (b/c); 
- Sở Tài chính; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Thường trực Huyện uỷ (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; 
- Các phòng chuyên môn thuộc huyện; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: Văn thư. 
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