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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt ngay từ 

những ngày đầu năm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW, 

ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư; Công văn số 1014-CV/HU, ngày 

20/12/2022 của Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 

18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023; Nghị quyết số 79-NQ/HU, ngày 16/12/2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI về nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 

464/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện và Quyết 

định số 3333/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND huyện về những nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2023. Bám sát tình hình thực tiễn của huyện, của địa bàn, 

đơn vị để tổ chức quản lý, điều hành, chủ động khắc phục mọi khó khăn, 

vướng mắc, tích cực triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, chương 

trình, nhiệm vụ của các cấp, các ngành năm 2023 đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

Siết chặt, kỷ cương trong thực thi công vụ; Chuẩn bị công tác tổ chức ra quân 

trồng cây đầu xuân Quý Mão gắn với xây dựng, sửa chữa đường giao thông 

nông thôn, công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, công tác vệ sinh 

môi trường ở các địa bàn, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất 

vụ Đông Xuân 2022-2023; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp 

phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm. Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn 

mới năm 2023.  

2. Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án năm 2023, 

tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án chuyển tiếp; 

kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai thực hiện và 

chậm giải ngân vốn được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các 

chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Triển khai 

thực hiện kế hoạch dự toán, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023. Thực hiện 

hiệu quả các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách; đánh giá các 

nguồn thu ngay từ đầu năm để có biện pháp thu thích hợp, chú trọng khai thác 

các nguồn thu mới. Tăng cường công tác quản lý thu, bảo đảm tính đúng, tính 

đủ tiền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất; rà soát các dự án 

đã và đang thực hiện để yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với 

Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh thủ tục để thực hiện đấu giá quyền 
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sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư. Tiết 

kiệm chi thường xuyên, nhất là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các khoản 

chi chưa thực sự cần thiết, các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí 

trong và ngoài nước, mua sắm trang thiết bị đắt tiền, để dành nguồn lực chi 

đầu tư phát triển. Tiếp tục kết nối, phối hợp chặt chẽ với thị Bằng Tường, 

huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn trong hoạt 

động xuất nhập khẩu, duy trì tốt hoạt động đối ngoại. 

3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ kế hoạch 

năm học 2022-2023, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục tại các cấp học. Huy 

động đa dạng các nguồn lực để đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo nhất là 

nguồn lực xã hội hóa. Đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và 

hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp. Chủ động thực hiện tốt công tác y tế dự 

phòng, tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và 

.phòng, chống các dịch bệnh, đặc biệt các bệnh dịch truyền nhiễm, thực hiện 

nghiêm túc chế độ trực, khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến. Thực hiện có hiệu 

quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, đầy đủ chính sách, chế độ; việc 

thăm hỏi, tặng quà tết cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, người có 

công; Cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện kịp thời, đầy đủ 

các chế độ theo quy định. 

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn 

hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chuẩn bị các điều 

kiện tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng và chủ động hướng dẫn tổ chức và quản 

lý tốt các hoạt động lễ hội cổ truyền dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

bảo đảm không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm phù hợp 

với tình hình. 

4. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức thành 

công lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; 

chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2023. Tăng cường các biện pháp giữ gìn an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an 

toàn giao thông, công tác quản lý xuất, nhập cảnh, phòng cháy, chữa cháy. Nâng 

cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp 

tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt chủ đề năm 

2023. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

1. Lĩnh vực kinh tế  

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp 

a) Về trồng trọt: Trọng tâm trong tháng là chăm sóc và thu hoạch cây trồng 

vụ Đông. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, thăm đồng nắm 

bắt tình hình sinh trưởng của các cây trồng. 

Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Đơn vị tư vấn và UBND các xã 

tiếp tục thực hiện Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Thạch đen tại các xã 
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Chi Lăng, Tri Phương, Quốc Khánh, Đội Cấn và Quốc Việt và chuỗi liên kết sản 

xuất và tiêu thụ gạo Bao thai tại xã Đại Đồng và xã Quốc Việt. 

b) Về chăn nuôi, thú y: Chăn nuôi trâu, bò: Tổng đàn trâu, bò hiện có 

khoảng 4.590 con. Trong đó: Đàn trâu 3.820 con, đàn bò 770 con. Chăn nuôi 

lợn: Tổng đàn lợn hiện còn khoảng: 8.490 con, chăn nuôi lợn phát triển bình 

thường. Chăn nuôi gia cầm: Tổng đàn gia cầm hiện có khoảng 368.370 con, 

chăn nuôi gia cầm phát triển bình thường. Chăn nuôi chó, mèo: Tổng đàn chó, 

mèo hiện có khoảng 11.863 con. (Trong đó: chó có 9.713 con, mèo 2.150 con). 

Chăn nuôi ngựa: Tổng đàn ngựa hiện có khoảng 360 con. Tiếp tục chỉ đạo với 

UBND các xã giám sát, theo dõi chặt tình hình dịch bệnh nhất là dịch bệnh tả 

lợn Châu phi, Lở mồm long móng, tụ huyết trùng…để kịp thời có các biện pháp 

phòng, chống. 

c) Về thuỷ lợi: Tổng hợp nhu cầu sử dụng xi măng thủy lợi năm 2023 của 

các xã; tiến hành nghiệm thu và hoàn thành thủ tục thanh quyết toán các công 

trình thủy lợi theo quy định, chỉ đạo thực hiện sửa chữa hệ thống mương máng 

đảm bảo phục vụ công tác tưới tiêu hợp lý1. 

d) Về công tác quản lý, bảo vệ rừng: Công tác kiểm tra, tuần rừng được 

thực hiện thường xuyên, chủ động nắm bắt thông tin tại các địa bàn cơ sở để ngăn 

chặn kịp thời các hành vi vi phạm đến tài nguyên rừng. Trong tháng trên địa bàn 

huyện không có biến động về tài nguyên rừng, Tổng số vụ vi phạm trên địa bàn 

huyện: 01 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách: 23.000.000 đồng, trong đó: Tiền 

thu từ xử phạt: 11.000.000 đồng; Tiền bán thanh lý TV, PT sau tịch thu: 

12.000.000 đồng. 

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

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới năm 2023; kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2023. Ban hành các văn 

bản đề nghị UBND các xã rà soát, đăng ký thực hiện 03 tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới, thực hiện xây dựng vườn mẫu, các xã đã được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2023; Triển khai 

nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2023. 

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

- Giao thông: Chỉ đạo tăng cường công tác duy tu sửa chữa các tuyến 

đường huyện, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong những ngày giáp 

Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023; Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng tổ chức 

lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ dân đối với các hội dân có hành 

vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Triển khai công tác đảm bảo 

 
1 Tiến hành khảo sát thiết kế 02 công trình từ nguồn vốn sự nghiệp: Sửa chữa mương hồ Nà Ái, xã Kháng Chiến, 

huyện Tràng Định. Sửa chữa, nâng cấp mương Phai Hướn, thôn 3, xã Tân Minh. Soạn thảo công văn đề nghị 

UBND các xã đăng ký nhu cầu và kế hoạch xi măng hỗ trợ làm thủy lợi năm 2023. 
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trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Qúy Mão năm 

2023. Xây dựng kế hoạch phân bổ xi măng làm đường BTXM-GTNT năm 2023 

cho các xã, thị trấn. Hướng dẫn đôn đốc các xã triển khai thực Đề án phát triển 

giao thông nông thôn huyện Tràng Định giai đoạn 2021-2026. 

- Công nghiệp: Tình hình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên 

địa bàn huyện diễn ra ổn định, các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng diễn 

ra bình thường đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. 

- Thương mại và dịch vụ: Hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra sôi động, 

sức mua khá. Hàng hoá phục vụ phong phú đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm 

của nhân dân trên địa bàn. Các đại lý, hộ kinh doanh cung ứng đầy đủ các loại 

hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện, không xảy 

ra hiện tượng khan hiếm, tăng giá đột biến các loại hàng hóa.  

Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Qúy Mão 2023, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, không gây tăng giá đột 

biến trong dịp Tết Nguyên đán. 

- Xuất, nhập khẩu: Do chính sách chống dịch bệnh COVID-19 của Trung 

Quốc nên 02 cặp cửa khẩu trên địa bàn huyện vẫn chưa thông quan trở lại (cửa 

khẩu Bình Nhi Quan – Bình Nghi và cửa khẩu Nà Nưa - Nà Hoa vẫn chưa phát 

sinh hàng hóa làm thủ tục hải quan).  

- Xây dựng: Tiếp tục chỉ đạo triển khai các công trình, dự án trên địa bàn 

huyện. Tăng cường kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng chưa 

được cấp phép theo quy định . 

1.4. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường 

- Về Lĩnh vực đất đai: Đến nay công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn cơ bản đã hoàn thiện, hiện nay 

đang hoàn thiện các thủ tục trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại kỳ họp 

chuyên đề để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy 

định; Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (đơn lẻ) chuyển 

mục đích sử dụng đất2. Trong tháng không có vụ việc vi phạm hành chính thuộc 

thẩm quyền.  

- Về Khoáng sản: Tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật 

trong hoạt động khai thác khoáng sản của 05 cơ sở khai thác khoáng sản trên 

địa bàn huyện. Nhìn chung các đơn vị khai thác sử dụng đất được thuê đúng 

mục đích ghi trong hợp đồng thuê đất, đúng phạm vi ranh giới đã cắm mốc, 

ranh giới sử dụng ổn định không có tranh chấp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài 

chính đối với Nhà nước3.  

 
2 Tiếp nhận 02 hồ sơ, với 02 thửa đất với tổng diện tích 460,5 m2 đất ở nông thôn; Tiếp nhận được 01 

hồ sơ đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở nông thôn với tổng 

diện tích là 221,3 m2. 
3 Riêng Công ty Cổ phần Gia Lộc đã hết thời hạn thuê đất nhưng chưa hoàn thành thủ tục lập hồ sơ 

đề nghị gia hạn sử dụng đất theo quy định; Công ty còn nợ ngân sách nhà nước là: 14.443.022.911 đồng. 
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- Về Bảo vệ môi trường: Thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Ban hành Báo cáo công 

tác QLNN về lĩnh vực Tài nguyên Nước năm 2022; tham mưu ban hành Chỉ 

thị về tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường trên địa bàn 

huyện. 

1.5. Thu, chi ngân sách 

Tính đến ngày 10/01/2023: Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện là 1.429,7 

triệu đồng, đạt 3,11% dự toán tỉnh giao, đạt 2,83% dự toán huyện giao; tổng chi 

ngân sách địa phương trên địa bàn huyện là 3.302,6 triệu đồng, đạt 0,45% dự 

toán tỉnh giao, đạt 0,44% dự toán huyện giao. 

Hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán NSNN năm 2023 đảm bảo khớp 

đúng dự toán được UBND tỉnh giao. Hoàn thành việc nhập dự toán các nguồn 

vốn giao trong năm trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. 

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

 Phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công, vốn các chương trình MTQG và 

nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2023 tổng số tiền là: 160.215,7 

triệu đồng. Trong đó: Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tổng 

số tiền là 18.232,0 triệu đồng (gồm 11.552 triệu đồng nguồn vốn cân đối ngân 

sách địa phương theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và 

6.680 triệu đồng nguồn thu tiền sử dụng đất) cho 15 dự án: 11 dự án hoàn thành 

trong năm 2022; 02 dự án khởi công mới năm 2023; 02 kinh phí xi măng giao 

thông, thủy lợi; Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư là 36.216,7 triệu đồng; 

Vốn các CT MTQG là: 105.767,0 triệu đồng. 

Trong tháng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực 

hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện cơ bản được nhân dân và người 

đồng tình ủng hộ; đơn thư khiếu nại khiếu kiện, thắc mắc về việc bồi thường 

hỗ trợ và tái định cư đã giảm, không có các vụ khiếu kiện đông người, công 

tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 

để triển khai công trình, dự án. Thực hiện 10 dự án (10 chuyển tiếp4, 0 dự án 

mới). 

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

 
4   Dự án: (1) Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29, Km40-Km66 trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng 

Sơn; (2) Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoan 2015-2020 - phân kỳ 2022 (Khu vực 

huyện Tràng Định); (3) Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/Quân khu 1 (giai đoạn 2021 - 2025); (4) Đường 

giao thông nông thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám - Pàn Dào, Kéo Vèng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định; (5) Thủy 

điện Tràng Định 2; (6) Cấy TBA CQT lưới điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Lộc Bình, Đình Lập, 

Tràng Định năm 2022; (7) Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện 

Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022; (8) Đường dây 110kV và TBA 110 kV Tràng Định; (9) 

Trường DTNT THCS và THPT huyện Tràng Định; (10) San ủi, GPMB và XD khu phòng học bộ môn Trường 

THCS thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. 
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2.1. Giáo dục và Đào tạo 

Ngành GD&ĐT đã cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo 

đối với cơ quan, công đoàn và các đơn vị trực thuộc. Hoàn thành các nhiệm vụ 

chuyên môn theo Kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo các trường học tổ chức ôn tập cho 

học sinh cuối học kỳ 1 và tổ chức tốt công tác coi kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 

năm học 2022 – 2023 đối với cấp Tiểu học, cấp THCS. Tham gia các cuộc thi 

cấp Tỉnh cấp THCS đạt giải nhì Đồng đội và giải Đội có màn chào hỏi ấn tượng 

nhất tại Hội thi Tiếng Anh cấp tỉnh. Tham gia cuộc thi “Đại sứ học đường trong 

khắc phục bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại (đạt 03 giải  gồm học sinh  

trường TH, THCS Đội Cấn 02 HS; Trường PTDTBT TH, THCS Tân Minh 01 

HS); tham gia vẽ tranh học sinh Lạng Sơn với ATGT (đạt 01 giải nhất, 01 giải 

ba và 05 giải khuyến khích). 

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

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ Chính trị của Đảng và Nhà nước 

đến các tầng lớp nhân dân5; Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện công 

nhận khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa năm 2022. Kết quả: Gia đình 

văn hóa 12.737/14.290 đạt 89,13%; Thôn văn hóa 158/175 đạt 90,29%; Cơ quan 

Văn hóa ước đạt 117/130 đạt 90 %. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Công nhận 

danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm giai đoạn 

2017- 2021. Có 93 cơ quan, đơn vị được công nhận; triển khai thực hiện phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nâng cao chất lượng 

phong trào, tổ chức đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa. 

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa phi vật thể 

trên địa bàn huyện được duy trì và phát huy hiệu quả trong đời sống văn hóa tinh 

thần của nhân dân6. Tổ chức họp thông qua Đề án phát triển Du lịch huyện 

Tràng Định giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

2.3. Công tác Y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình 

 Tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-

19 được kịp thời; tiếp tục rà soát, tổ chức triển khai tiêm phòng COVID-19 theo 

Kế hoạch. Đến ngày 11/01/2023 trên địa bàn huyện có tổng lũy tích 13.487 

trường hợp được xác nhận dương tính với SARS-CcV-2 (F0) tại địa bàn huyện 

{từ tháng 11 đến nay không xuất hiện ca bệnh mới}. Chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch (sốt xuất huyết, Cúm..). 

 

5 Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm toàn quốc Kháng Chiến và 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 

33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; Chào năm mới Dương lịch 2023. Tuyên truyền các hoạt động mừng 

Đảng - mừng Xuân Quý Mão năm 2023, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trên địa bàn huyện Tràng 

Định; tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Tràng 

Định. 

6 Mở 01 lớp truyền dạy hát then tại thị trấn Thất Khê do Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Bông truyền dạy, 

khai giảng Lớp truyền dạy hát Then 30 học viên. Kết quả: Bế giảng Lớp học cấp 25 Giấy chứng nhận cho các 

học viên hoàn thành Lớp truyền dạy hát Then 
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Thực hiện tốt chế độ trực, khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ 

cho nhân dân,...; tuyến huyện: Tổng số lần khám bệnh 2.086 lượt, số bệnh nhân 

điều trị là 1.069 lượt; tuyến xã: Tổng số lần khám bệnh trong tháng: 5.674 lượt, 

số BN điều trị: 48 lượt; tổng số BN khám kê đơn trong tháng (cả 02 tuyến): 

3.753. Tổ chức tuyên truyền các quy định, chính sách về DS-KHHGĐ, Tổng số 

sinh trong tháng 56 trẻ; trong đó 30 trẻ nam, 26 trẻ nữ; 02 trường hợp sinh con 

thứ ba trở lên. Duy trì các hoạt động thực hiện thay thế chất cai nghiện bằng 

thuốc Methanol (hiện có 126 bệnh nhân uống thuốc đều ổn định) và phòng 

chống HIV/AIDS. 

Triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở y tế Lạng Sơn đến các cơ sở hành 

nghề Y, Dược tư  nhân trên địa bàn. Trong tháng triển khai kiểm tra theo Quyết 

định số 2921/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND huyện tiến hành kiểm tra 

05 cơ sở (03 Quấy thuốc, 02 phòng khám) các cơ sở cơ bản chấp hành các quy 

định về hành nghề Y - Dược; phối hợp thẩm định tại 01 cơ sở Dược (Quầy thuốc 

tại xã Quốc Khánh, cấp mới). Cơ bản các cơ sở không để sảy ra các sai sót về 

chuyên môn. Thực hiện kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ 

hội xuân năm 2023 đến ngày 09/01/2023 đã kiểm tra được 122 cơ sở trong đó 

xử phạt 05 cơ sở với số tiền 7.500.000đ. Tăng cường và thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền về VSATTP. Trong tháng không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy 

ra trên địa bàn. Không có bệnh nhân nào nhập viện có liên quan đến thực phẩm. 

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

- Công tác Lao động, Thương binh, Xã hội: Tổ chức chi các khoản trợ cấp 

cho người có công: Chi trợ cấp hàng tháng trong tháng 01 năm 2023 cho 379 

người có công với số tiền 748,251 triệu đồng; truy lĩnh cho 01 tuất bệnh binh 

61% số tiền 0,911 triệu đồng; giảm 01 tuất vợ Liệt sỹ tái giá số tiền 1,624 triệu 

đồng. Chi các khoản trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội: Chi trợ cấp  tháng 01 

cho 2.712 người, số tiền là 1.386,720 triệu đồng; chi trợ cấp truy lĩnh cho 21 

người số tiền 33,120 triệu đồng; tăng 20 người và điều chỉnh 01 người tổng số 

tiền tăng 10,980 triệu đồng; giảm 99 người tổng tiền giảm 51,480 triệu đồng; 

Ban hành quyết định phê duyệt danh sách hộ gia đình thiếu đói trong dịp tết 

Nguyên đán Quý Mão7. Ban hành quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2022: Toàn huyện có 1.098 hộ nghèo, chiếm 7,29%; 

1.574 hộ cận nghèo chiếm 10,45%. Tổ chức Lễ truy điệu 01 hài cốt liệt sĩ từ 

nghĩa trang liệt sĩ thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An về an táng 

tại nghĩa trang liệt sĩ Bản Trại, huyện Tràng Định. Hoàn thiện 02 hồ sơ đối 

tượng cai nghiện ma túy bắt buộc đề nghị Tòa án nhân dân huyện áp dụng 

biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn.  

- Công tác Dân tộc: Tình hình đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số 

trên địa bàn ổn định, các dân tộc tiếp tục được quan tâm, triển khai nhiều chính 

sách hỗ trợ, ổn định kinh tế dân sinh, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia 

đình. Đồng bào các dân tộc chung sống đoàn kết, chấp hành tốt đường lối của 

 
7 kết quả: Tổng số hộ thiếu đói dịp tết Nguyên đán 317 hộ, 911 nhân khẩu, số gạo là 13.665kg 
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Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, hăng hái chung tay xây dựng nông 

thôn mới, không có những vấn đề nổi cộm trong vùng đồng bào dân tộc; hoạt 

động tôn giáo diễn ra bình thường theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo 

an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội 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: Triển khai thực hiện các nội dung: (1) 

đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022 của UBND huyện gửi 

Sở Nội vụ thẩm định; (2) đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với 

các phòng chuyên môn và UBND cấp xã; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã tổ chức thực hiện các nội dung cải cách hành chính; chuẩn bị các 

điều kiện, hồ sơ để chính thức chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả đối 

với các TTHC tại bộ phận và trả kết quả của huyện. 

3.2. Công tác tư pháp: Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm túc Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của 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, Nghị định 123/NĐ-CP, ngày 15/11/2015 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 04/2020/TT-BTP 

ngày 28/5/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 

123/NĐ-CP, ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Chủ yếu tuyên truyền trên hệ thống loa phát 

thanh tổng số 54 cuộc với hơn 1223 lượt người nghe. 

Công tác hộ tịch: Thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo Luật 

Hộ tịch năm 2014 và các văn bản Nghị định 123/NĐ-CP, ngày 15/11/2015 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 

04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch 

và Nghị định 123/NĐ-CP, ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Thay đổi, cải chính hộ tịch 03 

trường hợp, thu được 56.000 đồng. 

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

- Công tác nội vụ: 

Thực hiện Quy trình Bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý đối với các cơ 

quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập: 03 người8. Tiếp tục thực hiện quy 

 
8   Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Phó 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyển thông. 
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trình tuyển dụng công chức xã năm 2022. Ban hành các Báo cáo9, Quyết định10 

theo quy định. Hoàn thiện nộp hồ sơ các xã ATK. 

- Công tác Thi đua, khen thưởng: Ban hành hướng dẫn khen thưởng các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Dân vận năm 2022; 

Công văn về khen thưởng chuyên đề Phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số 

trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2022. 01 Quyết định khen thưởng về thành tích 

xuất sắc, đột xuất cho 02 tập thể; 03 Quyết định khen thưởng chuyên đề đối với 15 

tập thể, 43 cá nhân; 01 Quyết định khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ công tác 

đối với tổng số 48 cá nhân, 20 tập thể; 01 Quyết định công nhận các Danh hiệu thi 

đua đối với tổng số 171 cá nhân, 36 tập thể. Trình trưởng cụm thi đua 5 huyện biên 

giới năm 2022 khen thưởng cho 01 nông dân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh 

giỏi. Ban hành 02 Tờ trình đề nghị UBND tỉnh khen thưởng chuyên đề đối với tổng 

số 02 tập thể, 02 cá nhân; 02 Tờ trình đề nghị UBND tỉnh công nhận các danh hiệu 

thi đua (Tập thể Lao động xuất sắc đối với 01 tập thể, Cờ thi đua đối với 02 tập thể, 

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với 01 cá nhân); 01 Tờ trình đề nghị UBND tỉnh khen 

thưởng trong thực hiện nhiệm vụ công tác đối với 01 tập thể, 01 cá nhân. Kế hoạch 

công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023. 

- Công tác Tôn giáo: Tình hình hoạt động của Giáo xứ Thất Khê diễn ra 

bình thường, ổn định. Tình hình sinh hoạt tôn giáo của các giáo dân diễn ra bình 

thường theo đúng quy định của pháp luật. 

Các hoạt động tín ngưỡng: Đền Mẫu, Đền Quan Lãnh, Đền thờ Trần Hưng 

Đạo phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, không có các phần tử lợi dụng để 

truyền đạo trái phép, hành nghề mê tín dị đoan. Trong tháng đã tổ chức chương 

trình thăm hỏi thăm và tặng quà Giáo xứ Thất Khê, Mái ấm tình thương Vinh Sơn 

và tặng quà cho 03 hộ gia đình công giáo thuộc gia đình chính sách, tiêu biểu trên 

địa bàn. 

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 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân: Thực 

hiện tiếp công dân định kỳ theo quy định, trong tháng UBND huyện đã tiếp 04 

 
9 (1) số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2022; (2) kết quả thực hiện công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; (3) số lượng, chất lượng, danh sách và tiền lương 

cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. (4) Thống kê, tổng hợp về vị trí việc làm, biên chế công chức; vị trí việc 

làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc năm 2022;  (5)Tình hình tổ chức 

triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức năm 2022; (6) tổ chức, cá nhân vi 

phạm theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg và kỷ luật công chức, viên chức vi phạm quản lý, sử dụng ngân sách nhà 

nước; (7) Thống kê số lượng ngạch công chức, viên chức và đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức lên chuyên viên cao cấp năm 2023.   

10 Điều động công tác ra ngoài huyện đối với công chức: 01 người, điều động viên chức trong huyện: 03 

người; điều động, biệt phái công chức địa chính cấp xã. Quyết đinh chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 

59/2019/NĐ-CP: 26 người10. Giao kiêm nhiệm công tác Kế toán tại Thanh tra huyện. Đồng ý tiếp nhận viên 

chức trường học đến công tác tại huyện: 02 người. 
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lượt (trong đó: Lãnh đạo tiếp 0 lượt. Các ngày trong tháng chuyên viên tiếp 04 

lượt). Số đơn tiếp nhận trong tháng 01 năm 2023 là 10 đơn, trong đó: Thuộc 

thẩm quyền 04 đơn, không thuộc thẩm quyền là 06 đơn. Tổng số đơn thuộc thẩm 

quyền giải quyết trong tháng 08 đơn (đơn Tố cáo 0 đơn; đơn đề nghị kiến nghị 

05 đơn, đã trong quá trình giải quyết). Đã giải quyết xong 02 đơn còn 06 đơn 

đang khẩn trương xem xét giải quyết. 

b) Công tác thanh tra: Hoàn thành cuộc Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong quản lý, thu, chi ngân sách đối với UBND các xã: Hùng 

Sơn, Tân Yên, Vĩnh Tiến. Trên cơ sở phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023, 

UBND huyện đã tiến hành triển khai cuộc Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân 

sách Nhà nước; công tác thu, chi, quản lý, sử dụng các loại quỹ và các khoản 

huy động đóng góp của nhân dân đối với các trường: Trường Mầm non Tri 

Phương; Trường Tiểu học xã Kim Đồng; Trường THCS xã Kháng Chiến. 

3.5. Công tác phòng, chống tham nhũng: 

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ 

sở bằng nhiều hình thức nhằm giúp mọi người hiểu và tự giác chấp hành, tích 

cực chủ động trong công tác phòng ngừa, để từng bước đẩy lùi tham nhũng trên 

tất cả các lĩnh vực.  

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 ban, thực hiện 

tốt công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, đảm bảo giữ vững chủ quyền 

lãnh thổ quốc gia. Chỉ đạo tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ 

quan, phòng chống cháy nổ; và chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện nhiệm vụ 

giao quân năm 2023, đảm bảo yêu cầu và chỉ tiêu giao. 

4.2. Về an ninh:  

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 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 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 trên địa bàn huyện; 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. Tình hình trật tự ATGT trên địa bàn ổn định, 

không có TNGT nghiêm trọng xảy ra.  

4.3. Về đối ngoại:  

Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được duy trì, thực hiện tích cực theo đúng 

quy định của Đảng và Nhà nước. Tổ chức triển khai xây dựng các đường nhánh lên 

mốc 979, giám sát chặt chẽ các hoạt động xây dựng đường tuần tra đi bộ dọc hàng 

rào sắt từ mốc 982-986 của huyện Long Châu đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy 

định có liên quan (Hiệp định chế độ quản lý biên giới đất liền Trung- Việt). Duy trì 
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thực hiện cơ chế trao đổi thông tin về quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh 

trái phép hiệu quả. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 02 NĂM 2023 

1. Chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022). Tăng cường công tác an 

ninh trật tự,  ATGT trước, trong, sau Tết nguyên đán và các lễ hội mùa xuân 2023. 

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, không được chủ quan, lơ là; kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, 

ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác ra quân đầu xuân phát động 

Tết trồng cây, đồng thời triển khai sản xuất vụ Xuân sớm và duy tu, sửa chữa 

công trình giao thông nông thôn, thủy lợi đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp; 

chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, cho cây trồng, vật nuôi, phòng, 

chống đói, rét cho gia súc, gia cầm; dự báo các diễn biến bất lợi về thời tiết 

để kịp thời phòng, tránh thiệt hại; đẩy mạnh công tác trồng rừng, thực hiện 

công tác quản lý, phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng, đảm bảo công tác 

vệ sinh môi trường. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

3. Tổ chức kiểm tra công tác giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà 

nước; Thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện việc quản lý sử dụng ngân sách Nhà 

nước, mua sắm tài sản của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch. Chỉ đạo thu ngân 

sách, kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm, 

chống lãng phí. Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả; công tác kiểm tra, kiểm soát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, ổn định 

thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023. Quan tâm thực 

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

4. Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp 

sang năm 2023; đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao quản lý các nguồn vốn 

khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án khởi công 

mới. Tăng cường công tác làm đường Giao thông nông thôn. Chỉ đạo xây dựng 

thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới 2023 đối với xã Kháng Chiến. 

5. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo. Tuyên 

truyền và tổ chức ký cam kết thực hiện trật tự ATGT và các hành vi vi phạm về pháo 

trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán 2023; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân 

dân trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách người có công và các 

chính sách đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, thăm 

hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, các gia đình chính sách, đối 

tượng bảo trợ xã hội, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, 

biên giới nhân dịp tết nguyên đán Qúy Mão năm 2023.  

6. Duy trì nghiêm chế độ trực Chỉ huy, trực ban, trực chiến theo quy định, 

phối hợp chặt chẽ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ ra quân 

năm 2023; thường xuyên làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, 
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đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Tổ chức tốt buổi lễ giao quân 

đảm bảo đủ chỉ tiêu trên giao. Tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp tết nguyên đán 

Qúy Mão năm 2023. 

Trên đây là báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế, xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh tháng 01 phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 02 năm 2023 của huyện Tràng Định./.   
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Lạng Sơn;  

- Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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