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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, 

phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2021 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4  

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Tiếp tục tổ chức chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân với diện tích gieo trồng 

đạt được như sau: Cây ngô 1.250/1500 ha, đạt 83,33% kế hoạch; Cây đỗ tương 

26/35 ha, đạt 74,3% KH; Cây lạc 14/20 ha, đạt 70% KH; Cây mía 231/300 ha, đạt 

77% KH. 

Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng và tiêm phòng vắc xin 

cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2021; hoàn thành công tác phun thuốc diệt ve, 

mòng, ruồi, muỗi phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, báo cáo số liệu gửi 

tỉnh theo quy định. Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Lở mồm long móng trên trâu, bò giai đoạn 2021 – 2025; tổ chức giám sát dịch bệnh, 

đặc biệt là bệnh cúm gia cầm và bệnh lở mồm long móng gia súc; kiểm tra vệ sinh 

thú y, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch, vận chuyển trên địa bàn huyện. Trong tháng, 

Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh thêm 01 ổ dịch mới tại địa bàn xã Quang Long, có 

11 con lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy (04 con lợn nái và 07 con lợn thịt). Tổng đàn 

gia súc thời điểm 01/4/2021 ước tính: Tổng đàn trâu 7.111/7.220 con bằng 98,5% 

KH; tổng đàn bò 5.661/5.200 con bằng 109% KH; tổng đàn lợn 12.485/15.070 con 

bằng 82,9% KH; tổng đàn gia cầm 135.098/130.000 bằng 104% KH. 

Tiếp tục chỉ đạo công tác tu sửa nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, 

duy tu, sửa chữa và làm mới một số công trình thủy lợi nhỏ đảm bảo nước tưới 

tiêu cho sản xuất nông nghiệp; đôn đốc thành lập Tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng các xã, thị trấn. Trong tháng 4, 

tại xóm Kéo Sy, thị trấn Thanh Nhật xảy ra 01 trận mưa gió lớn làm thiệt hại 25 

tấm ngói proximang, gãy 02 cây hoành bằng gỗ thông của 1 hộ gia đình. 

Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các mô hình dự án nông, lâm 

nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020; tổ chức Lễ Công bố quyết định của 

Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Thị Hoa đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020. 

1.2. Tài chính – kế hoạch, thuế, thương mại, dịch vụ 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW trong phòng, 
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chống dịch COVID-19 và Chỉ thị của UBND tỉnh về thu hút các nguồn lực xã hội 

cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới gắn với bảo vệ vững chắc 

chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 30/4/2021 được 10,789 tỷ 

đồng, đạt 54,53% dự toán tỉnh giao, 53,95% dự toán HĐND huyện giao; trong đó, 

ngành Thuế thực hiện được 7,045 tỷ đồng, đạt 37,91% dự toán tỉnh giao, 37,48% 

dự toán HĐND huyện giao, thu ngân sách trên địa bàn tự cân đối được 6,838 tỷ 

đồng, đạt 40,67% dự toán giao. Chi ngân sách nhà nước được 69,313 tỷ đồng đạt 

18,49% dự toán giao, chủ yếu là chi thường xuyên và mục tiêu sự nghiệp. 

 Thương mại, hàng hóa: Thị trường hàng hóa trên địa bàn huyện cơ bản ổn 

định, các mặt hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Vào ngày 

11/5/2021 huyện đã chính thức tổ chức di dời việc buôn bán kinh doanh từ chợ 

trung tâm huyện đến chợ tạm và tại thời điểm báo cáo không phát hiện vụ buôn 

lậu, gian lận thương mại lớn xảy ra trên địa bàn. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp 

tục trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cấp phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá cho 01 cơ sở kinh doanh. 

1.3.Quy hoạch, xây dựng cơ bản, giao thông 

Chỉ đạo thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch Nông thôn mới và triển 

khai thực hiện Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp 

tục chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công 

trình; thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ để đảm bảo trật tự, 

nâng cao an toàn giao thông trên địa bàn huyện; tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử 

dụng 02 công trình (Trường Tiểu học Thắng Lợi và trường Tiểu học, THCS An 

Lạc); tổ chức đấu thầu 04 công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 

2021; thẩm định và phê duyệt dự toán, báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cải 

tạo, nâng cấp nhà văn hóa các xóm của thị trấn Thanh Nhật với tổng mức đầu tư 

1,9 tỷ đồng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 30/4/2021 

được 0% kế hoạch. 

1.4. Tài nguyên - môi trường 

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng quy hoạch sử dụng đất 

2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 huyện Hạ Lang; tập 

trung giải quyết các hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm tra cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý 

trường hợp sử dụng đất sai mục đích theo quy định. 

- Tổ chức Hội nghị công bố thực hiện dự án Đường tỉnh 206 (xã Đàm Thủy, 

huyện Trùng Khánh) - Cửa khẩu Lý Vạn (xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang) tại xã 

Minh Long và xã Lý Quốc; tiếp tục tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc của hộ 

gia đình, cá nhân trong công tác GPMB các công trình; nghiên cứu giải quyết các 

công việc liên quan công tác GPMB 2 Dự án Phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở 
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Chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật và Khu dân cư phía Bắc (xóm Nà Ến 2) thị 

trấn Thanh Nhật 1. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa 

khai thác; phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh kiểm tra bãi chôn 

lấp rác thải và 01 cơ sở sửa chữa ô tô trên địa bàn thị trấn Thanh Nhật; đôn đốc 

thực hiện thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn 

Thanh Nhật và Chợ Bằng Ca. 

2. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội 

2.1. Giáo dục - đào tạo 

Tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Giáo dục và đào tạo 

kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tiểu học của huyện, Đoàn công tác Sở Giáo 

dục và đào tạo kiểm tra công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường Mầm non 

Cô Ngân, công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia đối với trường Mầm non Thanh Nhật; 

tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận trường Mầm 

non Thị Hoa đạt chuẩn Quốc gia năm 2020. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Sáng 

tạo kỹ thuật” huyện Hạ Lang (2020 – 2021) và Ban Tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng” huyện Hạ Lang năm 2021. Cử Đoàn vận động viên 

tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ X năm 2021 (đạt 04 huy chương 

bạc); tổ chức kỳ thi chọn giải Olympic môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 cấp tỉnh tại 

huyện theo kế hoạch. 

2.2. Y tế 

Công tác phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp nhận và tổ chức tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đợt 1 được 534 người. Ban hành Công văn chỉ đạo việc thực 

hiện khai báo y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 ngay sau khi xuất hiện 

các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng tại tỉnh Hà Nam và một số tỉnh, 

thành trên cả nước. Duy trì tốt hoạt động của các lực lượng tại các chốt phòng, 

chống dịch COVID-19 để tiếp nhận và đưa công dân Việt Nam trở về từ Trung 

Quốc qua địa bàn huyện đi cách ly theo quy định. Trong tháng, trên địa bàn huyện 

tiếp nhận và đưa đi cách ly 119 công dân, nâng tổng số công dân trở về từ Trung 

Quốc qua địa bàn huyện năm 2021 là 1.738 công dân; chưa phát hiện công dân 

mắc COVID-19 trên địa bàn. 

                                            

1 Giải quyết đơn thư, tiếp tục tiếp xúc, đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân có đất trong phạm vi thu hồi, đồng 

thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, ủng hộ thực hiện Dự án Phát triển quỹ đất, phân lô 

nhà ở khu chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật; Thống kê chủ sử dụng đất trong phạm vi thu hồi, chuẩn bị kiểm 

đếm đất đai, tài sản thực hiện GPMB Dự án Phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở khu dân cư phía Bắc (xóm Nà Ến 2), 

thị trấn Thanh Nhật, đồng thời giải quyết đơn, thư, khiếu nại, thắc mắc của công dân liên quan đến việc thực hiện 

Dự án. Tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc của hộ gia đình, cá nhân trong quá trình giải phóng mặt bằng Công 

trình Đường từ di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Động Dơi đến khu du lịch thác Bản Giốc Giốc; Công trình 

TL207, đường tránh Khau Mòn, TL208, Đường Động Dơi. Tiếp tục kiểm tra và giải quyết vướng mắc và tổ chức 

chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ gia đình thuộc Dự án Đường từ trung tâm xã Thị Hoa đến cửa 

khẩu Hạ Lang. 
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Duy trì công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại Trung 

tâm Y tế và các tuyến y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện2; thực hiện chính sách 

DS/KHHGĐ đến các cặp vợ chồng, cung cấp các biện pháp tránh thai, thu thập 

thông tin về biến động DS/KHHGĐ. Ban hành Kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Tổ chức 

kiểm tra công tác hành nghề y, dược tư nhân, mỹ phẩm đối với 01 cơ sở y tư nhân 

và 03 quầy dược; các cơ sở cơ bản thực hiện tốt các nội dung theo quy định. 

2.3. Văn hoá – truyền thông, thể dục thể thao, du lịch 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của 

Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 

09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật 

phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới giai đoạn 2021- 2030” trên địa bàn huyện 

Hạ Lang; ban hành Hướng dẫn quy trình giải quyết TTHC cấp huyện trong lĩnh 

vực Văn hóa cơ sở; triển khai thực hiện công tác thẩm định Quy ước các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện. Ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra các hoạt động 

kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (internet), karaoke; thực hiện cấp 

đổi giấy phép hoạt động cho các cơ sở kinh doanh theo quy định. Ban hành Kế 

hoạch xây dựng và phát triển các điểm công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non 

nước Cao Bằng trên địa bàn huyện năm 2021; chỉ đạo triển khai phương án xây 

dựng, cải tạo, nâng cấp các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. 

Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân năm 2021; Ban hành Điều lệ và tổ chức giải thi đấu Cầu lông, Điều lệ 

giải thi đấu Bóng chuyền da Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ IX năm 2021.  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; truyền thông phòng, 

chống dịch COVID- 19; tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ 

lớn và các hoạt động chính trị quan trọng của địa phương và đất nước trong tháng 

4 3. Thực hiện thường xuyên công tác thu - phát sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, 

Đài Truyền hình Cao Bằng; xây dựng tin, bài phản ánh hoạt động chính trị, kinh 

tế - xã hội, phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương gửi Đài Truyền hình Cao 

Bằng, Báo Cao Bằng và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện4.  

                                            
2 Kết quả KCB trong tháng 4/2021: tổng số lần khám chữa bệnh 1.997 lượt, trong đó: y học cổ truyền 335; khám 

trẻ em < 6 tuổi: 225; số lần khám dự phòng 370; tổng số lượt điều trị nội trú 1.026; tổng số lượt điều trị ngoại trú 

92; tổng số lần phẫu thuật 05. 

3 Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 - 01/4/2021); 

46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/42021); 135 năm Ngày Quốc 

tế Lao động (01/5); tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII; Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của các cấp về 

công tác phòng chống thiên tai; tuyên truyền chính sách pháp luật về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia 

đình; 

4 Thu và phát lại Đài Tiếng nói Việt Nam 249h; xây dựng 28 tin truyền hình gửi phát tại Đài Truyền hình Cao 

Bằng; 7 tin truyền thanh phát tại Đài truyền thanh huyện và 18 tin đăng trên Trang TTĐT huyện. 
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2.4. Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm y tế 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững 

huyện Hạ Lang năm 2021; giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2021 cho các xã, thị trấn 

thực hiện; chỉ đạo rà soát, thẩm định lại danh sách hộ nghèo có khó khăn về nhà ở 

cần hỗ trợ kinh phí sửa chữa hoặc làm mới năm 2020. 

Tiếp tục giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho các đối tượng là 

người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện5. 

Giao chỉ tiêu thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, 

BHYT trên địa bàn huyện năm 2021. Ban hành kế hoạch nâng cao năng lực và 

hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHTN trên địa 

bàn huyện Hạ Lang. Phê duyệt tăng 32 đối tượng, điều chỉnh giảm 09 đối tượng, 

thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được mua thẻ BHYT tháng 3 

năm 2021; quyết định mua thẻ BHYT cho 01 đối tượng là người dân tộc Kinh 

đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phê duyệt 

số liệu trẻ em được mua thẻ BHYT quý I năm 2021 cho 2.340 trẻ. Ban hành kế 

hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2021. 

2.5. Công tác dân tộc 

Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách về vay vốn phát triển kinh tế 

cho người dân là dân tộc cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, 

người nghèo, dân tộc thiểu số; chính sách đối với Người có uy tín năm 2021. Ban 

hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" giai đoạn 2021 -2030; Kế hoạch 

triển khai thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công 

chức, viên chức" theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ năm 2021; rà soát, đề xuất danh mục công trình cơ sở hạ tầng dự kiến 

đầu tư bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 –2025 báo cáo Ban Dân tộc tỉnh. 

3. Nội vụ, thanh tra, tư pháp, ngoại vụ 

3.1. Công tác nội vụ 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026; chỉ đạo Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn thực hiện việc niêm yết Danh sách cử 

tri, Tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

                                            
5 Hoàn chỉnh thủ tục trình sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt 3 hồ sơ mai táng phí theo Nghị định 

31, 4 hồ sơ mai táng phí theo quyết định 62; quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng 01 đối tượng người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 01 bệnh binh 61% do đã chết; quyết định hưởng trợ cấp mới 38 

đối tượng bảo trợ xã hội, điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội háng tháng tại cộng đồng 11 đối tượng, hỗ trợ mai 

táng phí cho 01 thân nhân đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136; hoàn thiện thủ tục chuyển 01 hồ sơ người 

khuyết tật thần kinh tâm thần vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh; Quyết định giảm mua thẻ bảo hiểm y tế cho 6 đối 

tượng bảo trợ xã hội do chết, chuyển thẻ. 
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HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thường xuyên cập nhật và báo cáo tỉnh về 

tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng mốc thời gian quy định. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện chính 

sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108, Nghị định số 113 và Nghị định số 

143 của Chính phủ đợt II năm 2021. Thực hiện công tác quản lý, điều động, luân 

chuyển, biệt phái, cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức cấp huyện, cấp xã theo quy định 6. Rà soát đội ngũ viên chức trong các đơn 

vị sự nghiệp huyện, đề nghị làm hồ sơ chuyển mã số chức danh nghề nghiệp viên 

chức báo cáo Sở Nội vụ theo yêu cầu. Hướng dẫn, chỉ đạo Hội Luật gia huyện tổ 

chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Triển khai thực hiện 

công tác thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

Ban hành Công văn hướng dẫn khen thưởng thành tích thu nộp ngân sách 

trên địa bàn huyện; hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kế 

hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025. Quyết 

định khen thưởng cho 28 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong 

trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2021”, phong trào “Toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc năm 2020; thành tích trong triển khai thực hiện 03 Nghị quyết 

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực quốc phòng – an ninh giai đoạn 2016 

- 2020 và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2021. 

3.2. Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân 

Ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Duy trì 

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của các tổ 

chức, cá nhân. Trong tháng, UBND huyện đã nhận được 03 đơn kiến nghị của 

công dân liên quan đến đất đai và tiền hỗ trợ phí dịch vụ môi trường rừng, 01 đơn 

từ tháng trước chuyển sang; không có công dân đến kiến nghị, khiếu nại, phản 

ánh,… UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn xem xét, hoàn thành giải quyết, 

trả lời 02 đơn theo thẩm quyền, đang xem xét giải quyết 02 đơn. 

3.3. Công tác Tư pháp  

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021; chỉ đạo thực hiện khảo sát, đánh giá 

                                            
6 Quyết định chuyển xếp lương theo trình độ đào tạo cho 02 cán bộ, công chức; Nâng bậc lương thường xuyên cho 

32 cán bộ, công chức, viên chức, Phụ cấp vượt khung cho 03 trường hợp; Quyết định nghỉ hưu đúng tuổi cho 01 

cán bộ cấp xã; Miễn nhiệm 01 Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Thanh Nhật; Quyết định điều động 

01 cán bộ xã đến công tác tại Huyện ủy; chấm dứt biệt phái 02 công chức trước thời hạn; biệt phái 02 công chức xã 

đến thực hiện nhiệm vụ tại phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;  điều động 02 công chức đến đơn vị xã khác 

theo yêu cầu nhiệm vụ; chấm dứt HĐLĐ đối với 01 viên chức giáo dục do chuyển công tác khác. Quyết định cử 

cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng đào tạo chuyên môn: Ngạch chuyên viên chính: 03 người; bồi dưỡng lãnh 

đạo quản lý cấp phòng: 02 người và cử 02 cán bộ cấp xã đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 
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tình hình phát triển của con nuôi trong nước; phối hợp thực hiện đề án cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. 

Tổ chức hoà giải ở cơ sở 06 vụ việc (hòa giải thành 03 vụ; không thành 01 

vụ; đang giải quyết 02 vụ). Đăng ký khai sinh 38 trường hợp (Nam 23, Nữ 15); 

đăng ký khai tử: 31 trường hợp; đăng ký kết hôn 14 cặp vợ chồng; cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 14 nữ. Chứng thực cấp huyện 35 việc; chứng thực cấp 

xã 2.802 việc. Cải chính hộ tịch cấp huyện 03 trường hợp, xác định lại dân tộc 01 

trường hợp; thay đổi hộ tịch 02 trường hợp, ghi vào sổ thay đổi hộ tịch khác 01 

trường hợp; Bổ sung thông tin hộ tịch 01 trường hợp. 

3.4. Ngoại vụ, biên giới 

Duy trì liên lạc với hai huyện Đại Tân và Long Châu (Trung Quốc), giải 

quyết các sự việc liên quan đến công tác đối ngoại, quản lý, bảo vệ biên giới; 

phúc đáp công hàm mời của huyện Đại Tân về việc hội đàm tại thực địa xây dựng 

công trình kè cồn và bờ sông biên giới Quây Sơn; phúc đáp Công hàm của huyện 

Long Châu mời hội đàm trên biên giới về phát triển thương mại cặp chợ, cửa khẩu 

Hạ Lang – Khoa Giáp. 

4. Quốc phòng và an ninh 

4.1. Quốc phòng, quân sự địa phương 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các lực lượng chức năng 

phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị và an toàn xã hội 

biên giới cửa khẩu và nội địa. Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai 

công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021; Kế hoạch xây dựng lực 

lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ huyện giai đoạn 2021 – 2025; 

kiện toàn Ban CHQS cấp xã, miễn nhiệm, bổ nhiệm, cán bộ DQTV, dân quân 

hoàn thành nghĩa vụ, kết nạp dân quân mới năm 202 theo đúng Luật DQTV7; 

thành lập Ban Chỉ đạo tham gia hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, 

đẹp” cấp Bộ CHQS tỉnh năm 2021; Quyết định lệnh gọi 02 sỹ quan dự bị đi huấn 

luyện chuyển loại chính trị, bổ túc cán bộ đại đội. Duy trì công tác tiếp nhận, bảo 

đảm hậu cần tại khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 của huyện. 

4.2. An ninh trật tự 

Tình hình an ninh biên giới, an ninh nội bộ, nội địa cơ bản ổn định. Các lực 

lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn xã hội, tập trung phục vụ cho tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện 8. 

                                            
7 Bổ nhiệm 03 phó chỉ huy trưởng; 07 Thôn đội trưởng. Miễn nhiệm 03 Chính trị viên, 05 Phó chỉ huy trưởng; 01 

Chính trị viên phó, 07 Thôn đội trưởng.  
8 Kết quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội:  

- Tội phạm về trật tự xã hội: xảy ra 01 vụ phạm pháp hình sự (tăng 01 vụ so với tháng 03). Khởi tố 03 bị can từ kỳ 

trước chuyển sang; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 03 vụ, 03 bị can; đình chỉ điều tra 01 vụ, 01 bị can; xử phạt 

hành chính 08 vụ, 11 đối tượng, tổng số tiền xử phạt 11.850.000đ. Kết quả công tác điều tra, xử lý tội phạm: Tổng 

thụ lý 05 vụ, 08 bị can; khởi tố 03 bị can; Kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố: 03 vụ, 03 bị can; 
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tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, triển khai phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021 đạt kết quả tốt đẹp; ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 – 2025 và năm 

2021 trên địa bàn huyện Hạ Lang. 

 * Đánh giá chung 

Trong tháng 4, nhìn chung các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục 

được quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt và đạt kết quả, trong đó thu ngân sách 

đạt cao so với cùng kỳ năm 2020; quản lý trật tự xây dựng tại trung tâm huyện 

ngày càng đi vào nền nếp; tổ chức di dời việc buôn bán kinh doanh từ chợ trung 

tâm huyện đến chợ tạm có kết quả tốt; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo 

đảm an sinh xã hội được tập trung triển khai; công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 

tích cực, đúng quy định. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được tập 

trung cao và chỉ đạo triển khai quyết liệt, đến nay Hạ Lang chưa ghi nhận, phát 

hiện trường hợp nào nghi ngờ mắc COVID-19. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số nhiệm vụ triển khai vẫn chưa đạt 

được yêu cầu đề ra: diện tích các cây trồng vụ Đông Xuân không hoàn thành kế 

hoạch; dịch Tả lợn Châu phi tiếp tục tái phát; việc xây dựng chương trình, kế 

hoạch thực hiện chương trình Nông thôn mới chậm; giải ngân vốn đầu tư công 

chưa có số liệu, thu ngân sách chưa đảm bảo tiến độ; tiến độ triển khai một số dự 

án xây dựng cơ bản từ vốn bổ sung cuối năm và vốn năm 2021 chậm; công tác 

GPMB các dự án trọng tâm của huyện còn gặp nhiều khó khăn.  

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5  

1. Chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Đông - Xuân; triển khai kế 

hoạch sản xuất vụ Hè Thu. Theo dõi, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm. Triển khai sẵn sàng các phương án phòng chống thiên 

                                                                                                                                           
Đình chỉ điều tra 01 vụ, 01 bị can; Xử phạt vi phạm hành chính 08 vụ, 11 đối tượng, tổng số tiền xử phạt 

11.850.000đ; hiện đang điều tra: 01 vụ, 04 bị can (đánh bạc); đang đề xuất xử lý: 01 vụ, 01 đối tượng (lừa đảo, 

chiếm đoạt tài). 

- Tội phạm và tệ nạn ma túy: 02 vụ, 04 đối tượng “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Khởi tố 04 bị can; Kết thúc 

điều tra: 07 vụ, 11 bị can; Xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ, 01 đối tượng (về hành vi “Trồng cây thuốc phiện”, 

số tiền xử phạt 3.500.000đ; phát hiện và đang xem xét xử lý 01 đối tượng về hành vi “trồng cây chứa chất ma túy”; 

hiện đang điều tra: 03 vụ, 05 bị can về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý”. 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, môi trường: Kết thúc điều tra, đề nghị truy tố: 01 vụ, 01 bị 

can về “tàng trữ hàng cấm” (pháo) xảy ra ngày 10/01/2021 tại xóm Cốc Nhan, Thị Hoa. 

- Tiếp nhận và giải quyết tố giác; tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố: Tổng số tin đang thụ lý 03 tin (Số cũ 

chuyển sang 02 tin, tiếp nhận trong kỳ 01 tin); không khởi tố 02 tin (Xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, 

Xâm hại sức khỏe của người khác); Chuyển kỳ sau giải quyết 01 tin (Lừa đảo chiếm đoạt tài sản). 

- Công tác quản lý Nhà nước về TTATXH: Tiếp tục thực hiện việc xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư; dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; đang xem xét xử lý 01 đối tượng sử dụng trái phép pháo nổ 

(loại 16 ống), xuất xứ từ Trung Quốc.  

- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: tổ chức 79 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện và lập biên bản 38 

trường hợp vi phạm (32 mô tô, 06 ô tô); Xử lý vi phạm hành chính 55 trường hợp (48 mô tô, 07 ô tô), tổng số tiền 

phạt: 43.325.000đ. Tạm giữ 22 xe mô tô, tước 01 giấy phép lái xe. Không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. 
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tai và tìm kiếm cứu nạn. Đôn đốc triển khai thực hiện chương trình xây dựng 

nông thôn mới. Triển khai công tác trồng rừng tại xã Minh Long; tăng cường 

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

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021. Đôn đốc thực 

hiện các công trình xây dựng cơ bản  và thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư; 

kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng thi công công trình.  

3. Tiếp tục thực hiện công tác thẩm tra, xác minh và lấy ý kiến về sự phù 

hợp quy hoạch các trường hợp xin chuyển mục đích sử đụng đất theo quy định; 

giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở 

khu Chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật và dự án phát triển quỹ đất, phân lô khu 

dân cư phía Bắc (xóm Nà Ến 2), thị trấn Thanh Nhật và tổ chức giải phóng mặt 

bằng các dự án theo kế hoạch. Kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, xử lý tình 

trạng khai thác khoáng sản, san lấp đất trái phép và giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường; tăng cường công tác đôn đốc thu gom rác thải khu vực thị trấn Thanh 

Nhật và chợ Bằng Ca. 

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, hoàn thành các nội 

dung năm học 2020 – 2021; thành lập Hội đồng chuẩn y và xét tốt nghiệp lớp 9 

THCS năm học 2020 - 2021; xây dựng kế hoạch trường lớp năm học 2021 - 2022; 

triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp đối với các bậc học năm học 2021 - 2022; 

tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 

năm 2021. 

5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, các 

nhiệm vụ chính trị địa phương trong quý II; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên 

truyền phòng, chống dịch COVID-19. Kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ văn hóa.  

6. Sẵn sàng phương án ứng phó, bảo đảm vật tư y tế trước diễn biến của 

tình hình dịch bệnh. Kiểm soát, theo dõi chặt chẽ việc khai báo y tế đối với người 

đến, trở về Hạ Lang từ địa phương khác theo quy định về phòng chống dịch 

COVID-19. Tổ chức kiểm tra liên ngành công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phục 

vụ cuộc bầu cử. Kiểm tra công tác hành nghề y - dược tư nhân. 

7. Thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; 

triển khai rà soát, thống kê nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo có nhà tạm, nhà dột nát ở trên địa bàn huyện. Tiếp nhận, phân bổ gạo cứu 

đói giáp hạt năm 2021; thực hiện giải quyết trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng 

người có công, bảo trợ xã hội; tiếp nhận, đề nghị cấp trên phê duyệt hồ sơ đối 

tượng hưởng bảo trợ xã hội. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, tư vấn giải quyết 

việc làm, xuất khẩu lao động. 

8. Triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện, chỉ đạo  

tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 
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nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, thành công. Chọn cử 

cán bộ công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế 

hoạch. Kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Rà 

soát, thực hiện các nội dung cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện 

công tác Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện. 

9. Kiểm tra hoạt động đăng ký hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại cơ sở. 

Kiện toàn Tổ hòa giải các xã, thị trấn sau khi sáp nhập xóm. Theo dõi, đôn đốc 

thực hiện các Kế hoạch thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2021.  

10. Duy trì thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Tổ chức cuộc thanh tra trách nhiệm về người đứng đầu việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng đối với UBND xã Quang Long. 

11. Trao đổi, thống nhất giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan trong 

công tác đối ngoại với huyện Đại Tân và huyện Long Châu, Khu tự trị dân tộc 

Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). 

12. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp tuần tra, bảo vệ giữ 

vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, dự báo và kịp thời xử lý các tình 

huống xảy ra. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng triển khai thực hiện 

tốt Quy chế phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện. Rà soát, điều chỉnh bổ sung 

các kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Triển khai các biện pháp 

nghiệp vụ thắt chặt an ninh, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Tăng cường 

công tác đấu tranh, xử lý tội phạm xuất nhập cảnh và tổ chức xuất nhập cảnh trái 

phép; duy trì hoạt động các mô hình tự quản, phong trào Bảo vệ an ninh tổ quốc. 

Tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

quy định.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội tháng 4, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021 của 

UBND huyện  Hạ Lang./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở KH – ĐT (B/c); 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
 



11 
 

 

 

 

 


		2021-05-15T08:41:37+0700


		2021-05-15T10:24:15+0700


		2021-05-15T10:24:15+0700




