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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 
Chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch vụ xuân, chuẩn bị các điều kiện gieo 
trồng cho vụ mùa, chủ động công tác thủy lợi; quan tâm công tác chuyển giao 
khoa học kỹ thuật, tiếp tục nghiên cứu xây dựng thương hiệu đối với các sản 
phẩm thế mạnh của địa phương. Chủ động công tác phòng chống dịch bệnh trên 
gia súc, gia cầm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi có kế hoạch tái đàn 
lợn.Chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn. Đẩy mạnh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng mới, đồng 
thời ngăn ngừa, không để phát sinh các vụ việc phá rừng. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn 
đốc, hướng dẫn đối với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

2. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà 
đầu tư. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đẩy nhanh tiến độ giải 
ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2019. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào xã hội 
hóa xây dựng đường giao thông nông thôn, mương thủy lợi. Đôn đốc đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện Đề án sắp xếp chợ thị trấn và chợ cụm xã theo kế hoạch; chỉnh 
trang đô thị xanh - sạch - đẹp; kết nối với các nhà đầu tư khai thác, phát triển 
khu du lịch Bản Bó, xã Tri Phương. Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng 
mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh 
doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác 
thu - chi ngân sách; làm tốt công tác quản lý thị trường nhất là kiểm soát, xử lý 
việc nhập lậu xe ô tô qua biên giới; đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, quản lý 
trật tự đô thị, giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến đất đai. 

3. Chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020. Tăng 
cường tuyên truyền an toàn giao thông, phòng, chống tai nạn đuối nước cho học 
sinh, trẻ em trong dịp nghỉ hè. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, 
chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an 
toàn thực phẩm; quản lý tốt công tác hành nghề y dược tư nhân, kiểm soát và xử 
lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc giới thiệu sản phẩm và tặng 
quà cho người dân để bán hàng không theo đúng quy định để trục lợi; tuyên 
truyền phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường quảng bá hình ảnh, 
con người Tràng Định; làm tốt công tác tuyên truyền, và tổ chức các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể thao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, môi trường 
văn hóa lành mạnh từ cơ sở, nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức 
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trong các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo thực hiện tốt các dự án đo đạc, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt các 
chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo; đôn đốc khẩn trương 
thực hiện xóa nhà dột nát theo kế hoạch; nâng cao các giải pháp giảm nghèo bền 
vững, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. 

4. Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; thực hiện 
các biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 
18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu 
nại tố cáo, tranh chấp ngay từ cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn  thực 
hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, sáp 
nhập đơn vị hành chính các xã, thôn, khối phố. 

5. Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, an ninh biên 
giới, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các vấn đề 
nổi cộm, tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền 
biên giới quốc gia”. Chỉ đạo thực hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội 
phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự, 
kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; quản lý tốt hoạt động xuất, nhập 
cảnh. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác, đối ngoại. 

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: Nhân dân các xã, thị trấn tập trung thu hoạch cây trồng 
vụ Xuân. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt: 18.473,92 tấn1. Trong tháng 
đã gieo trồng vụ mùa được 3.000 ha (đạt 96,87% diện tích). 

b) Về chăn nuôi, thú y: Nhìn chung trong tháng đàn gia súc, gia cầm phát 
triển bình thường, không xảy ra các dịch bệnh lớn. Hiện nay đàn Lợn trên địa bàn 
huyện còn 3.838 con.  

c) Về thuỷ lợi: Trong tháng cấp đuợc 0 tấn xi măng (luỹ kế 55/157,28 tấn) 
để kiên cố hoá mương nội đồng đạt 34,97% kế hoạch. Tăng cường đôn đốc tiến 
độ thi công sửa chữa, nâng cấp  các công trình thủy lợi trên địa bàn, nhìn chung 
các công trình cơ bản đảm bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu thiết kế, 
kỹ thuật. 

d) Về công tác quản lý, bảo vệ rừng: trồng rừng mới 0ha, lũy kế 650 ha 
các loại, bằng 87,83% so với cùng kỳ, đạt 92,85% kế hoạch. Cây ăn quả các loại 
được 95 ha, đạt 72% kế hoạch.   

                                                
1 Trong đó: Lúa: đã thu hoạch: 2.224,97 ha/2.224,97 ha, Năng suất ước đạt: 53 tạ/ha, Sản lượng 11.792 tấn; Ngô:  Diện tích thu hoạch: 1.215 
ha/ 1.237,3 ha. Năng suất ước đạt: 54 tạ/ha. Sản lượng 6.681,6 tấn; Khoai lang: Diện tích đã thu hoạch: 41,0 ha/57,76ha. Năng suất bình 
quân: 61,38 tạ/ha. Sản lượng 516,64 tấn; Đỗ tương:  Diện tích đã thu hoạch: 10,24 ha/10,24. Năng suất bình quân: 22,28 tạ/ha. Sản lượng 
22,81 tấn; Thạch đen: Diện tích đã thu hoạch ước khoảng: 835,5 ha/1.032,65. Năng suất bình quân: 53,07 tạ/ha. Sản lượng 5.473,05 tấn. 
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Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được thực 
hiện tốt, không xảy ra cháy rừng. 

Theo dõi, khai thác rừng theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-
BNN&PTNT, ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trong tháng trên 
địa bàn huyện xảy ra 02 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp.2 

đ) Công tác khuyến nông: Tổ chức tập huấn được 01 lớp chuyển giao 
KHKT về nhận biết sâu bệnh hại trên cây trồng và biện pháp phòng trừ vời 50 
lượt người tham gia và phát được 50 bộ tài liệu. 

e) Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Ban hành Công 
văn số 162/PCTT&TKCN, ngày 02/7/2019 về việc chủ động ứng phó thiên tai. 

Đầu tháng 7, do ảnh hưởng cơn bão số 02 đã làm hư hỏng công trình thủy 
lợi Khuổi Mịt xã Đề Thám cụ thể: sạt 10m ta luy âm của mương thủy lợi.   

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

Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát các tiêu chí theo bộ 
tiêu chí nâng cao đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM (Đại Đồng, 
Tri Phương, Chi Lăng, Đề Thám). Phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn 
mới tỉnh tập huấn về nông thôn mới 02 lớp riêng cho xã Hùng Sơn và Cao Minh. 
Phối hợp với Sở xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT 
tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới tại 02 xã 
điểm (Hùng Sơn, Cao Minh). Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình 
xây dựng trên địa bàn xã phấn đấu về đích năm 2019. Phê duyệt xong khu dân cư  
kiểu mẫu thôn Nà Ao 1 tại Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 và 
khu dân cư kiểu mẫu thôn Nà Ao 2 tại Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 
28/6/2019. Còn 02 khu dân cư kiểu mẫu3đang hoàn thiện hồ sơ. Đến nay toàn 
huyện đạt bình quân tiêu chí/xã là: 9,68 tiêu chí/xã. 

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

- Giao thông: Trong tháng, cung ứng xi măng làm đường GTNT được 65 
tấn. Lũy kế đến nay được 1995 tấn/2252,5 tấn, đạt 88,57% kế hoạch. Tổ chức 
nghiệm thu duy tu, sửa chữa các tuyến đường huyện, đường nội thị, đảm bảo giao 
thông thông suốt. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các trường hợp vi phạm hành lang an 
toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện; thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức ra 
quân xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và giải tỏa hành lang, mái 
che, mái vẩy trên tuyến Quốc lộ 4A đoạn đường đôi qua trung tâm huyện.  

- Công nghiệp: Tiếp tục 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... Giá 
trị thực hiện của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng 7 ước đạt 
16,25 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm ước đạt 88,25 tỷ đồng. 

                                                
2 Phá rừng trái pháp luật (rừng sản xuất là rừng tự nhiên); cất giữ lâm sản trái với các quy định của Nhà nước tại 
xã Chí Minh. 
3 thôn Bản Bó xã Tri Phương, thôn Đoỏng Lìu xã Chi Lăng 
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- Thương mại và dịch vụ: Tình hình cung - cầu hàng hóa phục vụ nhân 
dân được đảm bảo, ổn định, không xảy ra hiện tượng khan hiếm đáp ứng nhu 
cầu mua sắm của nhân dân trên địa bàn. Mạng lưới chợ trên địa bàn hoạt động 
ổn định. Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường hoạt động tích cực, các 
lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra chặt chẽ, nhắc nhở kịp thời các cơ sở 
kinh doanh thực hiện tốt công tác giá niêm yết, bán theo giá niêm yết, kinh 
doanh không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Tổng mức luân chuyển hàng hoá bán lẻ ước đạt 29 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 
năm 386 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn huyện ước đạt 
53.728.418 USD, lũy kế từ đầu năm 257.165.236 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. 

- Xây dựng: Tiếp tục chỉ đạo triển khai các công trình, dự án trên địa bàn 
huyện, quản lý, vận hành tốt và có hiệu quả hệ thống điện chiếu sáng công cộng, 
cây xanh đô thị. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở dân cư được 01 giấy, lũy kế từ 
đầu năm được 20 giấy; tổ chức kiểm tra, xử lý những vi phạm trong xây dựng 
công trình nhà ở trên địa bàn thị trấn. 

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

Tiếp tục chỉ đạo công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 
(đơn lẻ), chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định4; đo đạc xong bản đồ địa chính 
thị trấn Thất Khê đang thực hiện công tác làm nội nghiệp. Chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn đo đạc các khu đất để lập hồ sơ trình thu hồi, giao đất, cho thuê đất 
theo quy định. Triển khai thực hiện xây dựng bảng giá đất huyện Tràng Định 
giai đoạn 2019-2020. 

Chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình 
hình hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn chấn chỉnh các 
trường hợp vi phạm. Xác nhận 05 kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án trên 
địa bàn huyện. Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
đất đai 02 trường hợp, số tiền phạt 30 triệu đồng. 

1.5. Thu, chi ngân sách:  

- Thu ngân sách: Tổng số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn 
huyện thực hiện đến ngày 20/7/2019 là: 46.835,79 triệu đồng, đạt 51,29 % dự 
toán tỉnh giao; đạt 48,78% so với chỉ tiêu phấn đấu của huyện; Trong đó: Thu 
nội địa (không bao gồm thu phí theo QĐ số 53/2016/QĐ-UBND, ngày 
31/12/2016 của UBND tỉnh) được 30.501,91 triệu đồng, đạt 76,25% dự toán tỉnh 
giao, đạt 73,76% so với chỉ tiêu phấn đấu của huyện; thu phí theo Quyết định số 
53/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh lũy kế được 16.333,88 triệu đồng, đạt 
32,86% dự toán tỉnh giao; đạt 30,82% so với chỉ tiêu phấn đấu của huyện. 

                                                
4 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 04 hồ sơ, 04 thửa, diện tích 1.570,4 m2 (bao gồm: đất 
chuyên trồng lúa nước 673,3 m2; đất trồng cây hàng năm khác 591,0 m2;  đất ở tại nông thôn 112,1 m2). Chuyển 
mục đích sử dụng đất: thực hiện được 05 hồ sơ với tổng diện tích 624,7 m2. 
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- Chi ngân sách: Tổng số chi ngân sách Nhà nước đến ngày 20/7/2019 là  
264.134,58 triệu đồng, đạt 63,23% so với dự toán giao tỉnh giao, đạt 63,04% so với 
dự toán huyện giao; Nhìn chung công tác chi ngân sách được thực hiện đúng luật 
ngân sách về cơ bản mọi khoản chi của các cơ quan, đơn vị đều nằm trong dự toán 
được phê duyệt từ đầu năm và chi đúng, chi đủ theo định mức nguyên tắc tài chính. 

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

Tính đến ngày 10/7/2019 đã giải ngân được 47.419 triệu đồng; đạt 62 % 
kế hoạch vốn giao năm 2019. 

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện,  
đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện như Cầu 
Pác Luồng, mặt bằng xây dựng Nhà máy chế biến tinh dầu Quế, Hồi, xây dựng nhà 
bếp; nhà vệ sinh trường học, các dự án thuộc chương trình NTM.  

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 

2.1. Giáo dục và Đào tạo: 

Thực hiện tốt các hoạt động, nội dung chuyên môn theo kế hoạch ngành đã 
đề ra; tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do 
ngành tổ chức; xây dựng kế hoạch sửa chữa, tăng cường CSVC cho các trường 
học. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ CBQL, giáo 
viên. Thành lập các Hội đồng và tiến hành xét tuyển học sinh các lớp đầu cấp năm 
học 2019-2020; xây dựng đề án sáp nhập trường TH, THCS Hùng Sơn; PTDTBT 
TH, THCS Đoàn Kết. Tách và thành lập mới trường Mầm Non Tân Minh. 

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

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị - Nghị quyết của tỉnh và 
huyện đến địa bàn dân cư trong huyện, tuyên truyền giải tỏa hành lang 
ATGTĐB; phòng chống tội phạm, dịch tả lợn Châu Phi, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với 
các hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; cung cấp đầy đủ 
các loại ấn phẩm sách báo hàng ngày cho nhân dân đọc và tham khảo; các Đài, 
Trạm truyền thanh, truyền hình hoạt động thường xuyên đảm bảo đưa tin đầy đủ, 
kịp thời; các điểm kinh doanh internet, dịch vụ trò chơi điện tử được kiểm soát. 

2.3. Công tác Y tế, dân số - KHHGĐ: 

- Công tác Y tế: Ngành y tế tiếp tục duy trì thực hiện tốt chế độ trực, 
khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Tổng số lượt khám 
chữa bệnh trong tháng: Tuyến huyện khám được: 2.473 lượt, điều trị 731 lượt; 
tuyến xã khám được: 6.486 lượt, điều trị 151 lượt. Hoạt động thực hiện thay thế 
chất cai nghiện bằng thuốc Methanol hiện có 105 bệnh nhân uống thuốc đều ổn định 
và duy trì công tác phòng chống HIV/AIDS; bảo đảm vệ sinh ATTP, kiểm tra sau 
kết quả công bố hậu kiểm về VSATTP và tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm được 
07 cơ sở, trong tháng không có các vụ, trường hợp ngộ độc thực phẩm và không 
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có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập đợt I năm 2019 trên địa bàn huyện.  

- Công tác Dân số - KHHGĐ: Tổ chức tuyên truyền các quy định, chính sách 
về DS-KHHGĐ, Mất cân bằng giới tính khi sinh...Tổng số sinh trong tháng 70 trẻ; 
trong đó 37 trẻ nam, 33 trẻ nữ; sinh con thứ 03 là 02 trường hợp. 

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

- Công tác Lao động, Thương binh, Xã hội: Tổ chức các hoạt động, 
Chương trình thăm hỏi, tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày 
Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019); Chỉ đạo tổ chức chuyển 1.774 suất 
quà tổng trị giá bằng tiền là 356,4 triệu đồng của Chủ tịch nước, tỉnh đến các gia 
đình chính sách. Thành lập 04 đoàn thăm và tặng quà trực tiếp đến 50 hộ gia đình 
chính sách người có công trên địa bàn huyện. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với 
người có công với cách mạng, các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm 
nghèo, Bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và tư vấn đào tạo 
nghề, tư vấn việc làm cho lao động nông thôn năm 2019 tại huyện. Chỉ đạo tổ 
chức 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới và vì 
sự tiến bộ của phụ nữa năm 2019. 

- Công tác Dân tộc:Trong tháng 7/2019, tình hình đồng bào dân tộc thiểu 
số, tôn giáo trên địa bàn tiếp tục ổn định; các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ 
phát triển sản xuất 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. Tổng số người 
có uy tín năm 2019 là 185 người (trong đó: Nam 141 người, Nữ  44 người). Tổ 
chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III huyện Tràng Định 
năm 2019. 

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:  

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra các phòng chuyên 
môn, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị 
và hành chính công (PAPI) năm 2019. 

3.2. Công tác tư pháp: 

Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Nghị định số 
23/2015/NĐ-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, thực hiện Luật 
Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ban hành Quyết định số 
1793/QĐ-UBND, ngày 27/6/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Tư 
pháp năm 2019; Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp 
luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư 
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pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới tái hòa nhập cộng đồng, 
thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”. 

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

- Công tác nội vụ: Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức bộ máy các cơ 
quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn. Trình UBND tỉnh 
phê duyệt Kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2020. 
Ban hành Quyết định bổ nhiệm, điều động, xếp lương .. đối với cán bộ, công 
chức, viên chức theo thẩm quyền, kịp thời, đúng quy định5. 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai 
đoạn 2019-2020, Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức 
xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, hướng dẫn, đôn 
đốc, kiểm tra UBND các xã về thực hiện Đề án sáp nhập thôn, tổ chức lấy ý kiến 
cử tri tại 03 xã Đề Thám, Kim Đồng, Bắc Ái. 

- Công tác Thi đua, khen thưởng: quyết định tặng giấy khen cho: 31 tập 
thể, 173 cá nhân , công nhận danh hiệu thi đua đối với: 52 tập thể lao động tiên 
tiến, 1.171 lao động tiên tiến, 125 chiến sĩ thi đua cơ sở. 

Đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu 1 và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
đối với 02 tập thể và 03 cá nhân về thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 
số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Đề nghị Chủ 
tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với 01 tập thể và 01 cá nhân về thành tích 
xuất sắc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. Tổ chức 
Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm cụm 5 huyện Biên giới. 

- 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. Tình hình sinh hoạt tôn giáo của các giáo dân diễn ra bình 
thường theo đúng quy định của Pháp luật. 

3.4. 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 

Trong tháng tiếp 13 lượt công dân đến phản ánh kiến nghị, trong đó lãnh 
đạo UBND huyện tiếp 08 lượt, chuyên viên tiếp 05 lượt. Tổng số đơn tiếp nhận 
trong tháng 7/2019 là: 17 đơn thuộc lĩnh vực đất đai và một số lĩnh vực khác. 
Trong đó: Đơn thuộc thẩm quyền: 05 đơn; Đơn không thuộc thẩm quyền: 11 
đơn, Đơn trùng nội dung 1. Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 23 đơn 
(đơn tháng trước chuyển sang 18 đơn). Kết quả đã giải quyết được 15 đơn, còn 8 
đơn đang tiếp tục xem xét giải quyết. 

Tiếp nhận và xử lý đơn thư tại các cơ quan đơn vị, UBND các xã là 02 đơn 
(thuộc thẩm quyền 2 đơn) hiện đang xem xét giải quyết. 

                                                
5 Tiếp nhận và bố trí công tác đối với 01 công chức hoàn thành lớp cao cấp lý luận chính trị. 
Điều động ra ngoài huyện đối với 01 viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục. 
Bổ nhiệm chính thức vào ngạch và xếp lương đối với 05 công chức hoàn thành chế độ tập sự. 
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b) Công tác thanh tra: Thực hiện xong cuộc thanh tra trực tiếp đối với 
Chủ tịch UBND xã Đại Đồng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên 
địa bàn xã. 

c) Công tác kiểm tra. 

Tổ chức kiểm tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết trong 
việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng. Kết thúc kiểm tra đã ban hành 
Thông báo kết luận và chỉ ra kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc 
phục trong thời gian tới. 

3.5. 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, đối ngoại 

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. Huấn luyện dân quân tự vệ cho các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ theo kế 
hoạch. Tiếp tục thẩm định, tổng hợp hồ sơ theo Quyết định 49 của Chính phủ, chi 
trả trợ cấp lũy kế được 738 hồ sơ, với số tiền là 1.481.600 đồng. Chỉ đạo tổ chức 
Hội nghị tổng kết thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham 
gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 
nhiệm vụ Quốc tế. 

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, các hoạt 
động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra trên địa bàn huyện. 

4.3. Về đối ngoại:  

Các hoạt động đối ngoại được quan tâm triển khai tích cực theo đúng quy 
định của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và sự chỉ đạo của UBND tỉnh. 

5. Hoạt động từ thiện nhân đạo được quan tâm thực hiện có hiệu quả, tổng 
giá trị nhân đạo trong tháng 7 là 98.200 đồng. 

 III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 8 NĂM 2019 
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1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các 
Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo các cấp về nhiệm vụ trọng tâm, mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.  

2. Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, đảm bảo cấy hết diện tích, 
kịp thời vụ, chủ động trong công tác phòng chống hạn; cung ứng đầy đủ, kịp thời 
các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất. Làm tốt công 
tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt 
hại do thiên tai. Tăng cường kiểm tra, quản lý công tác thủy lợi; làm tốt công tác 
phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và các loại cây trồng. Tăng cường 
công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; kiểm tra, truy 
quét, xử lý các vi phạm về khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn. 

3. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng các dự án, 
các tiêu chí, phấn đấu đưa xã Hùng Sơn, Cao Minh về đích nông thôn mới theo kế 
hoạch, quan tâm chỉ đạo điểm đối với các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn. 

4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ 
các khoản chi từ ngân sách Nhà nước. Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm 
chi, chống thất thoát, lãng phí ngân sách; tăng cường công tác quản lý thị 
trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại.  

5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác sắp xếp chợ và xây dựng Bến xe 
Thất Khê; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa lấn chiếm hành lang an 
toàn đường bộ. 

6. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên 
địa bàn; đôn đốc các nhà thầu hoàn thành các công trình chuyển tiếp và đẩy 
nhanh tiến độ thi công các công trình năm kế hoạch 2019, làm tốt công tác giải 
phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện. 

7. Chuẩn bị cho công tác kiểm kê đất đai năm 2019. Tăng cường thanh 
tra, kiểm tra công tác quản lý về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, xử 
lý vi phạm theo quy định của Pháp luật.  

8. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hoá - xã hội, chuẩn bị tốt các điều 
kiện cho năm học 2019-2020. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức 
khoẻ cho nhân dân, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, quản lý chất lượng an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thông tin tuyên truyền 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Thực 
hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, làm tốt công tác xoá 
đói, giảm nghèo, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Tập huấn cho cộng đồng và cán bộ 
cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019 trên địa bàn huyện. 

9. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; huấn luyện lực lượng, giáo dục kiến 
thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa đấu 
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tranh các loại tội phạm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự.  

10. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, 
cơ chế quản lý lao động qua biên giới; Kiểm tra công tác thực hiện kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh 
nghiệp. Nâng cao năng lực điều hành của bộ máy quản lý nhà nước các cấp, tăng 
cường công tác cải cách các hành chính; thực hiện tốt cơ chế “một cửa” cấp 
huyện, xã. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết đơn khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị của công dân.  

11. Hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, Đề án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp 
xã trên địa bàn huyện gửi UBND tỉnh tổng hợp trình Bộ Nội vụ quyết định./. 

 

 
 
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. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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