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Số:  546 /BC-UBND  Chi Lăng, ngày  19 tháng 9 năm 2018 
 

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm 2018 
 
 

Thực hiện Chương trình làm việc của UBND huyện năm 2018. UBND 
huyện báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm 2018 
như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-UBND 
ngày 13/02/2018 về phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của các cơ quan 
chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để tạo 
bước chuyển biến căn bản, rõ nét.  

Thực hiện Quyết định số 1145-QĐ/TU ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy Lạng 
Sơn về phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
năm 2018 của Huyện ủy Chi Lăng, Quyết định số 2723-QĐ/HU ngày 16/4/2018 
của Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng về việc phân công các đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện năm 2018 của Huyện ủy Chi Lăng, UBND huyện đã ban hành Quyết 
định số 1598/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 phân công các đồng chí Lãnh đạo UBND 
huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc phụ trách chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ 
tịch UBND xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đối 
với các nội dung nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt.  

Qua triển khai thực hiện, đến nay có 02 nhiệm vụ đã thực hiện hoàn thành 
đạt kết quả rõ nét: Về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày hội Na Chi 
Lăng năm 2018; thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế các 
cơ quan, tổ chức đơn vị của huyện, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 
XII và Đề án, kế hoạch của tỉnh; các nhiệm vụ còn lại đang được UBND huyện 
tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được kết quả nhất định: Về 
thực hiện giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng trong giải phóng mặt bằng dự án 
đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị; Thực 
hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí; xây dựng xã 
Mai Sao đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; Đề án cải tạo lưới điện hạ áp nông 
thôn huyện Chi Lăng theo hình thức “Nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, nhân dân 
thực hiện” trong năm 2018 thực hiện trước 25 Km ở các địa bàn khó khăn; hoàn 
thành và đưa vào sử dụng dự án Chợ nông sản và khu dân cư thị trấn Chi Lăng. 
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UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 
quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã được phê 
duyệt trong quý IV năm 2018. 

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ số 1: Tập trung giải quyết các vướng mắc tồn đọng trong 
giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

 a) Km45+100 đến Km108+500 - giai đoạn I: 20,5Km  

 * Tình hình triển khai thực hiện: 

 UBND huyện đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 
hiện1; lũy kế đến nay đã hoàn thành công tác đo đạc, thống kê, kiểm đếm lập hồ sơ 
thu hồi đất 151,19 ha của 1.352 lượt người sử dụng đất; phê duyệt 91 quyết định về 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (BT, HT, TĐC), thưởng tiến độ, di 
chuyển hạ tầng kỹ thuật với tổng số tiền là 563.319.194.948 đồng2, cơ bản bàn giao 
xong mặt bằng cho nhà đầu tư là 20,5 Km. 

 Trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường cao tốc Bắc Giang - 
Lạng Sơn, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, kịp thời kiểm tra 
xử lý các vướng mắc, tồn đọng3. Trong 9 tháng đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo 
Hội đồng bồi thường HT&TĐC huyện tiếp tục giải quyết các tồn tại trong công tác 
giải phóng mặt bằng, tiến hành tuyên truyền vận động 276/289 hộ di chuyển nhà 
bàn giao mặt bằng. 

Đối với 64 trường hợp nhà ở nằm gần phạm vi thi công tuyến đường có 
nguy cơ nguy hiểm lớn khi thi công, UBND huyện đã phối hợp với Công ty cổ 
phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn kiểm tra, thống nhất phương án xử lý4.   

Đối với kiến nghị mở hầm chui dân sinh của nhân dân thôn Xóm Mới B, xã 
Chi Lăng, UBND huyện đã thống nhất với Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - 
Lạng Sơn bổ sung đường gom dân sinh phía phải tuyến từ hầm chui dân sinh núi 
Ma Sẳn đến hầm chui dân sinh thôn Xóm Mới A, xã Chi Lăng; chỉ đạo tuyên 

                                           
 1 Quyết định số 2281/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, 
hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn Km 45+100 - 
Km108+500 kết hợp tăng cường mặt đường QL1A, đoạn Km1+800 - Km106+500 Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình 
thức hợp đồng BOT; ban hành thông báo thu hồi đất số 247/TB-UBND tới các xã để thông báo cho các hộ dân biết 
kế hoạch giải phóng mặt bằng (GPMB), ban hành Thông báo số 276/TB-UBND về việc không trồng mới cây cối 
hoa màu, xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến trúc trong phạm vi mặt bằng dự án; chỉ đạo tổ chức họp các hộ dân bị 
ảnh hưởng dự án tại các xã: Mai Sao, Nhân Lý, Chi Lăng, Quang Lang và thị trấn Chi Lăng để tuyên truyền, phổ 
biến cơ chế chính sách và triển khai công tác GPMB. 

2 Trong đó: 74 phương án BT, HT, TĐC với tổng số tiền là 499.621.300.695 đồng cho 2.174 lượt người bị 
ảnh hưởng (Trong đó có 291 hộ gia đình phải di dời chỗ ở và 447 ngôi mộ trong đó có 04 ngôi mộ vô chủ); 09 quyết 
định thưởng tiến độ cho 617 hộ gia đình, cá nhân với số tiền là 4.687.032.059 đồng; di chuyển công trình hạ tầng kỹ 
thuật: 59.010.862.136 đồng. 

3 Tính đến 10/9/2018, tiếp nhận và giải quyết 165 đơn thư kiến nghị, phản ánh liên quan dự án Đường cao 
tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

4 08 nhà có nguy cơ ảnh hưởng nguy hiểm, không đủ điều kiện để ở khi thực hiện công trình cần phải thu 
hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để di chuyển chỗ ở (01 nhà cần được bồi thường tài sản trên đất, hỗ trợ tái định cư để di 
chuyển chỗ ở, không thu hồi đất); 07 nhà ít ảnh hưởng, cần bồi thường bổ sung; chủ đầu tư có trách nhiệm điều 
chỉnh thiết kế phù hợp để không bị ảnh hưởng hoặc đã điều chỉnh; 46 nhà nguy cơ ảnh hưởng thấp, chủ đầu tư có 
trách nhiệm làm việc với cơ quan bảo hiểm ghi lại hiện trạng và bồi thường nếu xảy ra thiệt hại; 03 nhà theo thiết kế 
thì nằm gần đường gom dân sinh không có nguy cơ ảnh hưởng. 
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truyền, vận động nhân dân chấm dứt hành vi ngăn cản thi công và thực hiện các 
thủ tục cần thiết để mở đường dân sinh. Hiện nay chủ đầu tư đã lập xong thiết kế 
đường gom bổ sung, Trung tâm PTQĐ huyện đã nhận mốc sơ bộ, kiểm kê, lập 
phương án bồi thường, hỗ trợ phần tuyến được bàn giao và tính toán bồi thường, 
hỗ trợ cho các hộ gia đình có đất thu hồi, bị ảnh hưởng sau khi nhận bàn giao 
thiết kế bổ sung được phê duyệt từ chủ đầu tư. 

Đối với kiến nghị của nhân dân thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, 
tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị mở hầm chui dân sinh. UBND huyện Chi Lăng đã 
kiểm tra, xem xét thực địa và báo cáo UBND tỉnh xem xét kiến nghị của nhân dân 
thôn Nà Sèn. Ngày 08/8/2018, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã có cuộc làm việc 
với lãnh đạo Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn về việc giải quyết vướng 
mắc của dự án thành phần 1 (đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn) và triển khai dự án thành 
phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng 
Sơn. Ngày 21/8/2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp cùng 
UBND huyện Chi Lăng, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ kỹ thuật, đơn vị tư 
vấn thiết kế bản vẽ thi công, Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hoàng Long 
thực hiện kiểm tra, khảo sát việc bổ sung hầm chui dân sinh tại thôn Nà Sèn, xã Mai 
Sao. Sau cuộc kiểm tra, khảo sát ngày 21/8/2018, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - 
Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung hầm chui dân sinh và hệ 
thống cấp nước thủy lợi hoàn trả tại vị trí mà nhân dân thôn Nà Sèn có kiến nghị để 
phê duyệt và giao nhà thầu thi công. UBND huyện tiếp tục thực hiện công tác vận 
động, tuyên truyền đến nhân dân chấm dứt hành vi lập hàng rào chắn ngăn cản thi 
công trên phần đất UBND huyện đã thu hồi và nhận bàn giao mặt bằng từ người sử 
dụng đất có đất thu hồi, tự giác tháo dỡ hàng rào chắn trái phép trên phạm vi thi 
công tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; phối hợp tạo điều kiện cho nhà 
thầu thi công khẩn trương thực hiện thi công đảm bảo tiến độ công trình cũng như 
an sinh xã hội, trật tự an toàn tại khu vực. 

 * Khó khăn, vướng mắc 

- Thời tiết vào mùa mưa xảy ra hiện tượng sạt lở ta luy, các điểm đổ đất gây 
trôi đất xuống ruộng, tắc miệng cống, hệ thống mương không thoát nước gây ngập 
úng đất canh tác của người dân. 

- Thân đường Cao tốc đã hình thành, có độ chênh cao so với đường dân sinh 
cũ trung bình từ 3m đến 4m nhưng do chưa thi công đường gom, đường dân sinh, 
chưa sử dụng được cống chui dân sinh nên nhân dân phải vượt qua thân đường, 
tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

- Khoảng 30 vị trí cống thoát nước được thiết kế xả thẳng vào đất canh tác nông 
nghiệp của nhân dân nhưng không có bể tiêu năng hoặc chắn tiêu năng, dẫn dòng có 
nguy cơ rất lớn gây hủy hoại đất, mất khả năng canh tác, sạt lở đất nông nghiệp. 

- Hiện còn 15 nhà chưa di chuyển (06 hộ nằm ngoài tuyến mới phê duyệt bổ 
sung)5, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền vận động các hộ di dời 
trong thời gian tới. 

                                           
5 Trong đó: 07 nhà nằm trong lòng nút giao Nhân Lý, Mai Sao; 02 nhà nằm cửa cống chui dân sinh thôn 

Hòa Mục; 01 nhà nằm cửa cống chui dân sinh thôn Bãi Hào; 05 nhà nằm ngoài tuyến bị ảnh hưởng do thi công. 
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* Kiến nghị, đề xuất 

- Chủ đầu tư nhanh chóng, kịp thời bố trí vốn khi có quyết định phê duyệt 
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung đối với các nội dung phát sinh. 

- Khẩn trương thiết kế bổ sung các phần hạ lưu cống ngang đường, bàn giao 
cọc mốc để xác định thiệt hại, bồi thường bổ sung cho các hộ bị ảnh hưởng. 

- Bàn giao hồ sơ thiết kế 02 đường gom của 02 thôn Hòa Mục, xã Mai Sao và 
xóm Mới B, xã Chi Lăng. 

- Chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện tăng cường công tác giám sát bảo vệ 
môi trường tại các khu vực đang thi công công trình; yêu cầu các nhà thầu sử dụng 
đúng các loại xe chuyên chở vật liệu đúng tải trọng; chỉ đạo các nhà thầu thực hiện 
nghiêm túc việc lấy đất đắp và đổ thải; khẩn trương thực hiện các hạng mục dự án 
đảm bảo dân sinh; khắc phục kịp thời các vị trí gây ngập úng ruộng, vườn của người 
dân xảy ra khi trời mưa ... 

* Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới 

 - Tiếp tục vận động tuyên truyền các hộ ảnh hưởng nhà di chuyển bàn giao mặt 
bằng (tập trung vận động dứt điểm 07 hộ trong nút giao và 02 hộ ảnh hưởng thi 
công gồm 01 hộ xã Mai Sao, 01 hộ xã Chi Lăng).  

- Phối hợp chủ đầu tư giải quyết xong mặt bằng 02 đường gom thôn Hòa Mục, 
xã Mai Sao và xóm Mới B, xã Chi Lăng.  

- Giải quyết dứt điểm trường hợp Lành Văn Hái, thôn phố Sặt, TT Chi Lăng;  

- Chi trả tiền kinh phí đã được phê duyệt cho người được bồi thường, hỗ trợ; 
vận động các hộ chưa nhận tiền, tiếp tục nhận tiền. 

- Tiếp tục triển khai thi công các hệ thống mương thủy lợi bổ sung, hệ thống 
nước sinh hoạt phải di chuyển. 

- Rà soát, kiểm kê, lập phương án, thẩm định, phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ các nội dung cần bổ sung, lập phương án hỗ trợ bổ sung các hộ bị ảnh 
hưởng mưa lũ; hỗ trợ nhà thầu trong thi công, khi gặp các vướng mắc phát sinh; giải 
quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị của công dân do ảnh hưởng của dự án. 

 b) Đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Km1+800 - Km 44+749): 

  * Tình hình triển khai thực hiện: Đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt 
bằng, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập Hội đồng BT, 
HT, TĐC và Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng BT, HT, TĐC dự án đoạn từ cửa 
khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; hoàn thành thông báo thu hồi đất đoạn qua địa bàn xã 
Nhân Lý, xã Bắc Thủy và xã Vân Thủy cho 578 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích 
là 1.474.082m2, 282 ngôi mộ6. 

                                           
6 Xã Nhân Lý 151 hộ/318.798,9m2 trong đó có 22 hộ phải di chuyển chỗ ở, 98 ngôi mộ phải di dời; xã Bắc Thủy 

275 hộ/740.032,4m2 trong đó có 40 hộ phải di chuyển chỗ ở, 141 ngôi mộ phải di dời; xã Vân Thủy 152/415.250,7m2 

trong đó có 15 hộ phải di chuyển chỗ ở, 43 ngôi mộ phải di dời.     
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Ban Chỉ đạo GPMB dự án huyện đã tổ chức họp triển khai dự án với thành 
phần là các thành viên BCĐ GPMB huyện; các thành viên Hội đồng BT, HT, TĐC 
dự án huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã có dự án đi qua; đại diện Công ty Cổ 
phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tới toàn thể cán bộ, công chức xã, Bí thư các Chi 
bộ, Trưởng các thôn, người bị ảnh hưởng do thực hiện dự án; phối hợp với đơn vị 
tư vấn xây dựng giá đất cụ thể tiến hành khảo sát, xác định giá đất. 

Hiện nay đã thực hiện kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất được 
15,85Km/16,1Km với 447 hộ, có 84/84 hộ phải di chuyển nhà ở, 282 ngôi mộ, 02 
tổ chức là 01 điểm trường Mầm Non thôn Khuối Kháo và 01 nhà văn hóa thôn 
Bắc Khánh (Xã Bắc Thủy). Hoàn thành thẩm định 02 phương án bồi thường, hỗ 
trợ tái định cư khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án tại các thôn Nà Khòn, Làng 
Chiễng, Pa Lái, xã Nhân Lý cho 64 hộ gia đình bị ảnh hưởng, kinh phí dự kiến là 
31.723.700.913 đồng và tại thôn Tòng Cút, xã Bắc Thủy với 49 hộ bị ảnh hưởng, 
kinh phí dự kiến 14.806.749.000 đồng.  Kết thúc niêm yết công khai và chuyển thẩm 
định 02 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các hộ bị ảnh hưởng tại 
thôn Nà Phước và các hộ có nhà ở của xã Vân Thủy và thôn Háng Cút xã Bắc 
Thủy. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Di chuyển đường 
điện trung hạ thế phục vụ GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (Đoạn 
cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng) đoạn qua huyện Chi Lăng. 

 * Khó khăn,vướng mắc 

- Địa hình đồi núi phức tạp, độ dốc cao, tuyến đi qua địa bàn đồi núi dốc, 
cách xa đường giao thông, do đó công tác di chuyển kiểm kê gặp nhiều khó khăn, 
chậm tiến độ; hồ sơ đất đai chồng lấn nhiều. 

- Trên địa bàn  xã Vân Thủy, Bắc Thủy số hộ phải di chuyển chỗ ở là nhà trình 
tường và xây gạch cay đất nhiều, đơn giá bồi thường thấp (bình quân một hộ tiền bồi 
dưới 100 triệu, khả năng làm nhà di chuyển đến nơi ở mới hết sức khó khăn). 

- Thôn Tòng Cút, xã Bắc Thủy nằm 2 bên đường 234B là thôn vùng 2, xã 
Bắc Thủy là xã khu vực 3, bồi thường giá đất theo khu vực 3 các hộ dân không 
đồng thuận.  

- Các hộ dân xã Bắc Thủy đề nghị xem xét bồi thường đất trồng cây Sở, theo 
giá đất trồng cây lâu năm và giá bồi thường đối với nhà trình tường, xây đất cay. 

 * Kế hoạch trong thời gian tới 

 - Tiếp tục, tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ bị ảnh hưởng chấp 
hành các quy định của pháp luật. 

 - Kiểm tra, xác minh, tập trung giải quyết những vướng mắc phát sinh; 

 - Lập và niêm yết công khai phương án BT, HT&TĐC các đoạn tuyến đã 
kiểm đếm; trình thẩm định và phê duyệt phương án đã hoàn thành niêm yết công 
khai. Thực hiện chi trả kinh phí BT, HT&TĐC khi có quyết định phê duyệt, bàn 
giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo kế hoạch. 

 c) Dự kiến khả năng hoàn thành đến cuối năm 2018: Hoàn thành có kết 
quả rõ nét. 
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2. Nhiệm vụ số 2: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày hội Na 
Chi Lăng năm 2018; hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án Chợ nông sản và 
khu dân cư thị trấn Chi Lăng 

2.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày hội Na Chi Lăng năm 
2018 

a) Tình hình triển khai thực hiện: UBND huyện đã phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức 
Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; 
phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội Na Chi 
Lăng; xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 
2018; thành lập các Tiểu ban, các Tổ giúp việc cho Ban Tổ chức Ngày hội Na Chi 
Lăng năm 2018. 

Tổ chức phát động sản xuất Na an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP: Ban hành 
Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 06/3/2018 của UBND huyện, tổ chức hội thảo triển 
khai kế hoạch sản xuất Na năm 2018; tuyên truyền, vận động các hộ trồng Na tham 
gia sản xuất Na an toàn7, tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ dân về quy trình 
trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản Na an toàn, hướng dẫn các biện pháp phòng 
trừ sâu, bệnh hại trên cây Na để nâng cao năng suất, chất lượng Na8. Đẩy mạnh các 
hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 và các sản 
phẩm nông nghiệp đặc sản của tỉnh nói chung, sản phẩm Na Chi Lăng nói riêng trên 
các phương tiện thông tin đại chúng và qua hình thức Băngzôn, cờ phướn, loa tuyên 
truyền di động trên địa bàn huyện Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn9. Tổ chức cấp 
phát bao bì, tem nhãn, bao gói sản phẩm Na Chi Lăng cho các Tổ hợp tác, Ban 
VietGAP, HTX sản xuất na theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và các Tổ hợp tác 

                                           
7 Năm 2018 có 1.141 hộ tham gia ký cam kết sản xuất Na an toàn với diện tích là 1.036,22 ha; duy trì 86,96 

ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Quang Lang, Chi Lăng, 05 ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại xã 
Chi Lăng, nâng tổng số diện tích sản xuất Na theo tiêu chuẩn VietGAP được chứng nhận đạt 136,96 ha. 

8 Kết quả: Phối họp với UBND các xã, thị trấn vùng trồng Na tổ chức được 47 hội nghị với 1.749 lượt 
người nghe tuyên truyền, kiến thức về sản xuất Na an toàn theo hướng sản xuất VietGAP và kỹ thuật phòng trừ sâu 
bệnh hại cho cây Na; chứng nhận lại các diện tích sản xuất Na theo tiêu chuẩn VietGAP tại thị trấn Chi Lăng với 
quy mô 8,24 ha và xã Chi Lăng với quy mô 30 ha. Mở rộng diện tích được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP tại xã Mai Sao, xã Chi Lăng với quy mô 50 ha; tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn cho các nhóm hộ duy 
trì 05 vườn mẫu sản xuất Na theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, hỗ trợ 05 
tấn phân vi sinh để chăm sóc Na, xây dựng hệ thống biển bảng để giới thiệu đến các đoàn thăm quan. Đồng thời tổ 
chức cung ứng 2.200 cây Na thái để mở rộng vùng trồng Na giống mới (tại xã Chi Lăng, thị trấn Chi Lăng, xã Vạn 
Linh). Xây dựng 10 mô hình vườn mẫu về sản xuất Na an toàn theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) tại 
huyện Chi Lăng (07 vườn tại xã Chi Lăng, xã Quang Lang, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Đồng Mỏ) phục vụ khách 
thăm quan, quảng bá và bán sản phẩm trực tiếp tại vườn trong suốt mùa vụ thu hoạch Na. 

9 Công tác tuyên truyền cho Ngày hội na Chi Lăng đã được triển khai rộng rãi và đã thu hút được sự quan 
tâm đặc biệt của các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương cụ thể: Báo Đại biểu nhân dân, Báo Công 
thương, Báo Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Diễn đàn doanh nghiệp, tạp chí Doanh 
nghiệp và thương mại, Báo Vnexpress, Báo Tiền phong, Báo Lạng Sơn... Có trên 50 lượt phát tin truyền hình trên 
các kênh VTV1, VTV2, VTV5, VTV24, VOV TV, VTC14, Truyền hình Quân đội, Truyền hình nhân dân, Truyền 
hình An ninh nhân dân, Truyền hình Hà Nội, Truyền hình Lạng Sơn, Đài Tiếng nói Việt Nam. Có trên 200 lượt các 
báo đưa tin, viết bài về Ngày hội Na. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng bộ tư liệu (song ngữ: tiếng Việt - tiếng 
Anh và tiếng Việt - tiếng Trung) gồm: Video, tờ rơi, các ấn phẩm quảng cáo để quảng bá đưa hình ảnh của sản phẩm Na 
Chi Lăng (bao gồm cả huyện Hữu Lũng), đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế; với nội dung phản ánh rõ về quy 
trình trồng, chăm sóc, cắt tỉa, thụ phấn, thu hoạch, bảo quản, phân loại đóng gói sản phẩm Na quả, cách thức nhận 
diện sản phẩm Na Chi Lăng. 
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sản xuất Na an toàn10. Triển khai thực hiện đồng bộ công tác phòng trừ ruồi vàng đục 
quả hại Na trên diện tích 1.600 ha11.  

Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện Hữu Lũng chuẩn bị tốt các 
điều kiện và tổ chức thành công Ngày hội Na Chi Lăng lần thứ II năm 201812; phối 
hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức “Diễn đàn thúc đẩy tiêu thụ rau, quả 
Việt Nam - Trung Quốc” tại thành phố Lạng Sơn; phối hợp với Sở Khoa học và 
Công nghệ tổ chức Chương trình Hội thảo Khoa học “Hiệu quả trong việc xây 
dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn”13 và tham gia Hội chợ sản phẩm nông nghiệp an toàn, được bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý, tham gia Tuần lễ quảng bá sản phẩm Na Chi Lăng và đặc sản Lạng Sơn 
năm 2018 tại Hà Nội14. 

c) Đánh giá mức độ hoàn thành: Hoàn thành có kết quả rõ nét. 

2.2. Hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án Chợ nông sản và khu dân cư 
thị trấn Chi Lăng 

a) Tình hình triển khai thực hiện: Dự án Chợ nông sản và khu dân cư thị trấn 
Chi Lăng được UBND tỉnh chấp thuận về chủ trương đầu tư phân kỳ đầu thành hai 
giai đoạn:  

- Dự án Chợ nông sản và khu dân cư thị trấn Chi Lăng (giai đoạn 1) đã hoàn 
thành đưa vào sử dụng từ tháng 8/2017, với quy mô đầu tư san nền làm mặt bằng 
chợ tạm 14.013m2, tổng mức đầu tư 7.100 triệu đồng. Việc đưa chợ tạm vào hoạt 
động đã góp phần đáng kể giảm ách tắc giao thông và đẩy mạnh lưu thông mặt 
hàng nông sản. 

- Dự án Chợ nông sản và khu dân cư thị trấn Chi Lăng (giai đoạn 2) thực 
hiện xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật dự án với quy mô đầu tư: Diện 
tích thực hiện dự án 47.365m2, tổng mức đầu tư 35.440 triệu đồng (trong đó giải 
phóng mặt bằng là 8.278 triệu đồng). Cơ cấu sử dụng đất sau khi hoàn thành dự 
án: Diện tích chợ 4.156m2, bãi đỗ xe 2.789m2, đất ở liền kề và đất ở kết hợp 
thương mại tổng hợp: 22.322,4m2 (212 lô), đất giao thông và đất công cộng: 
14.275,7m2, đất ta luy âm khi đắp đất tôn nền dự án: 3.813,4m2. Dự án đã hoàn 
thành các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện, hiện nay đơn vị thi công đang thi 

                                           
10 Cấp phát trên 45 nghìn thùng cát tông các loại; 1.700 cuộn băng dính in logo Na Chi Lăng; 500 kg xốp 

lưới bọc quả; trên 150 nghìn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 
11 Hỗ trợ cho các hộ nông dân các xã, thị trấn vùng trồng Na được 8.000 hộp thuốc vizubon-D, chỉ đạo các 

cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các, thị trấn vùng trồng na hướng dẫn nhân dân tổ chức bẫy bả đồng bộ 
ruồi vàng hại Na. 

12 Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 thu hút hơn 380 đơn vị tham gia với 36 gian hàng giới thiệu sản phẩm 
của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, UBND các xã, thị trấn vùng trồng Na trên địa bàn huyện Chi Lăng, các 
tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất dịch vụ phục vụ nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan trong đó có trên 20 đoàn đại biểu là doanh 
nghiệp, trang trại, chủ nhiệm hợp tác xã và đại diện nông dân tiêu biểu của các huyện, thành phố trên địa bàn tình. 
Sau 02 ngày tổ chức Ngày hội có hơn 05 tấn Na quả sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap được giới thiệu, bán cho các 
du khách tham quan tại các gian hàng. 

13 Tại Hội thảo Cục Sở hữu trí tuệ đã trao Giấy chứng nhân đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm Cao khô, Mỳ 
gạo, Phở khô Vạn Linh cho Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vạn Linh. 

14 Hội chợ với quy mô 200 gian hàng, trong đó huyện Chi Lăng tham gia trưng bày 05 gian hàng giới thiệu 
sản phẩm quả Na và các sản phẩm đặc sản khác của Chi Lăng (Huyện đoàn TNCS HCM huyện trưng bày 01 gian 
hàng, HTX nông sản Chi Lăng trưng bày 02 gian hàng, HTX Dịch vụ nông nghiệp Quang Lang 02 gian hàng). 
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công hạng mục san nền (gạt lớp đất hữu cơ, bùn, lá cây dày trung bình từ 30 đến 
100cm) và thi công xây dựng đường vào khu mỏ đất, tổng diện tích san nền 
47.365,5m2. Thực hiện chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án diện tích 
42.359,9m2 trong tổng diện tích thực hiện dự án là: 47.365,5m2, đồng thời tiếp tục 
tuyên truyền vận động nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án bàn giao mặt bằng để thực 
hiện dự án theo kế hoạch. Tổng giá trị khối lượng thực hiện của dự án là 
5.446.908.000 đồng. 

b) Khó khăn, vướng mắc: 

- Dự án hiện đang chậm tiến độ do thời tiết mưa nhiều, khu vực san nền 
nước dâng cao tại các ruộng, thoát nước chậm gây khó khăn trong thi công. 

- Khối lượng đất đắp dự án lớn, UBND huyện đã trình UBND tỉnh xin khai 
thác mỏ đất gần khu vực dự án để thuận lợi trong việc san nền, đảm bảo tiến độ dự 
án. Hiện tại đang chờ UBND tỉnh đồng ý cho phép. 

- Công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do còn một số hộ gia đình bị 
ảnh hưởng bởi dự án chưa đồng ý phương án bồi thường (10 hộ). 

c) Kế hoạch trong thời gian tới: 

- Đôn đốc, khẩn trương thi công ngay đối với các phạm vi khai trường có thể 
đảm bảo cho việc thi công để đảm bảo tiến độ của dự án. Trong quá trình tổ chức 
triển khai thực hiện tiến hành thi công theo phương án thi công khoanh vùng theo 
các phạm vi có thể đáp ứng các điều kiện thi công. 

- Đối với các khu vực chưa thực hiện thi công được tiếp tục phối hợp với 
UBND thị trấn Chi Lăng tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hộ chưa 
đồng thuận hiểu rõ về dự án và chấp thuận giao mặt bằng để thực hiện dự án. 

d) Dự kiến khả năng hoàn thành đến cuối năm 2018: Hoàn thành kết quả 
chưa rõ nét (Theo kế hoạch dự án hoàn thành ngày 31/01/2019, tuy nhiên do chưa 
có mặt bằng thi công nên hiện nay tiến độ chậm so với kế hoạch). 

 3. Nhiệm vụ 3: Phê duyệt Đề án cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn huyện 
Chi Lăng theo hình thức “Nhà nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, nhân dân thực 
hiện” trong năm 2018 thực hiện trước 25 Km ở các địa bàn khó khăn 

a) Tình hình thực hiện: UBND huyện đã chỉ đạo rà soát hệ thống lưới điện 
hạ áp nông thôn xuống cấp mất an toàn trên địa bàn toàn huyện, qua rà soát còn 
trên 110Km đường điện mất an toàn cần cải tạo, sửa chữa. UBND huyện đã xây 
dựng Đề án cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn theo hình thức nhà nước hỗ trợ, nhân 
dân thực hiện. Theo Đề án từ nay đến năm 2020 thực hiện cải tạo 115,7 Km, với 
tổng kinh phí thực hiện 13.400 triệu đồng. Năm 2018 thực hiện lồng ghép các 
nguồn vốn (Vốn chương trình 135, vốn kết dư năm 2017) triển khai thực hiện 
khoảng 25 Km (Trong đó xã: Mai Sao 11,8Km, Y Tịch 3,5Km, Hữu Kiên 2,2Km, 
Lâm Sơn 3,5Km, Chiến Thắng 4Km). Đối với 11,8 Km của xã Mai Sao UBND 
huyện đã chỉ đạo phòng chuyện môn phối hợp với Điện lực Chi Lăng, UBND xã 
Mai Sao tổ chức thi công cải tạo đối với các tuyến chưa đảm bảo đạt chuẩn theo 
quy định. Trong đó Điện lực Chi Lăng thực hiện cải tạo 8Km theo vốn của ngành 
điện (sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên), hiện đã thi công hoàn thành 2,5/8Km 
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(Đạt tỷ lệ 31,3%). Khối lượng còn lại 3,8Km, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng 
chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện đã hoàn thành 2,6/3,8Km (Đạt tỷ lệ 
68,4%); đối với các xã còn lại UBND huyện đang phối hợp với các xã, Điện lực 
Chi Lăng khảo sát lên phương án tuyến và lập dự toán công trình.  

b) Khó khăn: Do nguồn kinh phí của huyện trong giai đoạn 2018 - 2020 còn 
hạn chế, không đảm bảo việc bố trí để thực hiện đề án, UBND huyện đã kiến nghị 
UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn hỗ trợ huyện để tổ chức thực hiện Đề án. 

c) Dự kiến khả năng hoàn thành đến cuối năm 2018: Hoàn thành có kết quả 
rõ nét. 

4. Nhiệm vụ 4: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, công tác 
quản lý trật tự đô thị; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị thị trấn Đồng Mỏ, 
thị trấn Chi Lăng 

4.1. Công tác quản lý đất đai 

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về tăng cường 
công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện15; trình UBND tỉnh điều 
chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Chi Lăng, hoàn thành việc thống kê 
đất đai năm 2017. Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu đất công, tài sản công sử dụng 
không hiệu quả trên địa bàn huyện năm 2018, kết quả có 21 khu đất, diện tích 
18.975,30m2 và hoàn thành các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy 
định16. 

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) được chú 
trọng, trong 9 tháng đầu năm đã cấp mới 116 GCNQSDĐ cho 97 hộ gia đình, cá 
nhân sử dụng đất với tổng diện tích 439.404m2 đất; cấp đổi 379 GCNQSDĐ cho 
311 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất với tổng diện tích 585.499m2 đất. Tiếp nhận 
và trả kết quả 100% hồ sơ theo đúng thời gian quy định.  

                                           
15 Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2018 về thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ 

địa chính và cấp GCN QSD đất; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 29/3/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-
CT/TU ngày 25/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Chi Lăng; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 31/5/2018 về Triển khai lập Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2019 huyện Chi Lăng; văn bản số 133/UBND-TNMT ngày 13/02/2018 về việc ghi nợ tiền sử dụng 
đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Chi Lăng; văn bản số 160/UBND-TNMT ngày 28/02/2018 
về chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Chi Lăng; văn bản số 161/UBND-TNMT 
ngày 28/02/2018 về thực hiện quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường trong thi công tuyến đường cao tốc 
Bắc Giang-Lạng Sơn; văn bản số 187/UBND-TNMT ngày 13/3/2018 về việc yêu cầu rà soát, báo cáo hiện trạng 
quản lý, sử dụng quỹ đất công, tài sản công; văn bản số 207/UBND-TNMT ngày 20/3/2018 về rà soát những vướng 
mắc, bất cập, chồng chéo giữa các quy định của pháp luật về đất đai; văn bản số 243/UBND-TNMT ngày 28/3/2018 
về dừng thực hiện nội dung Công văn số 133/UBND-TNMT ngày 13/02/2018 của UBND huyện Chi Lăng; văn bản số 
628/UBND-TNMT ngày 12/7/2018 khẩn trương giải quyết các vướng mắc trong GPMB tuyến đường cao tốc Bắc Giang - 
Lạng Sơn (đoạn qua địa bàn huyện Chi Lăng); văn bản số 659/UBND-TNMT ngày 19/7/2018 về việc đôn đốc thực hiện 
cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác đất cho dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; văn bản số 700/UBND-
TNMT ngày 30/7/2018 Khai thác đất đắp cung cấp cho dự án tuyến đường cao tốc BG-LS. 

16 Trong đó: Quỹ đất công, tài sản công cần thu hồi để giao cho cơ quan, đơn vị khác quản lý, sử dụng là 01 
khu đất với diện tích 850,3m2; quỹ đất công, tài sản công cần thu hồi để tổ chức bán đấu giá, tạo vốn đầu tư phát 
triển là 06 khu đất với diện tích 5.220,7m2; quỹ đất công, tài sản công cần thu hồi để giao cho UBND xã, thị trấn quản 
lý để xây dựng các công trình công cộng (Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, sân thể thao...) hoặc hình thành đất công 
ích của xã để tạo vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của xã, đặc biệt phục vụ việc xây dựng nông 
thôn mới là 06 khu đất với diện tích 2.585m2; quỹ đất công, tài sản công cần thu hồi để phục vụ các nhu cầu thiết yếu 
khác của huyện là 01 khu đất với diện tích 2.720,8m2; kiến nghị xử lý hợp khác là 05 khu đất với diện tich 832,80 
m2 để giao đất có thu tiền sử dụng đất; 
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Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các công trình, dự án được thực hiện 
đúng quy định, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương17. 

Khó khăn, vướng mắc: Công tác quản lý đất đai ở một số xã, thị trấn còn 
chưa chặt chẽ, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai, hiệu quả sử dụng 
đất chưa cao, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất chưa được cấp xã quan tâm xử lý, 
ngăn chặn kịp thời.  

4.2. Công tác quản lý trật tự đô thị 

a) Kết quả thực hiện 

Để tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, UBND huyện đã ban hành Kế 
hoạch số 96/KH-UBND ngày 30/3/2018 về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường 
bộ trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2018; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 
15/5/2018 về kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác xử lý vi phạm hành 
lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2018; chỉ đạo 21/21 xã, 
thị trấn ban hành kế hoạch xử lý vi phạm và tổ chức triển khai thực hiện việc xử lý 
vi phạm hành lang an toàn đường bộ, trật tự đô thị. Tăng cường tuyên truyền, vận 
động người dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hành 
lang an toàn giao thông, đến nay đã tuyên truyền được 99 cuộc với trên 7.652 lượt 
người nghe; rà soát và xử lý vi phạm 145 trường hợp, tuyên truyền vận động tháo 
dỡ được 113 trường hợp có công trình vi phạm, xử lý cưỡng chế 01 trường hợp, 
cho các hộ ký cam kết không vi phạm được 58 trường hợp. 

Chỉ đạo UBND thị trấn Đồng Mỏ, UBND thị trấn Chi Lăng thành lập các tổ 
công tác thực hiện quản lý, duy trì và xử lý vi phạm về trật tự đô thị, hành lang an 
toàn giao thông đường bộ. Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Hạt 12 
giao thông, UBND thị trấn Đồng Mỏ triển khai kế hoạch lập lại và duy trì trật tự đô 
thị trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ năm 2018; triển khai phương án thực hiện kẻ 
vạch sơn phân định tạm thời trên các tuyến đường duy trì trật tự đô thị. Phối hợp 
với Trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn, UBND thị trấn Chi Lăng triển khai công 
tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Chợ Nông sản thị trấn Chi Lăng. 

b) Khó khăn vướng mắc: Nguồn vốn bố trí cho thực hiện việc chỉnh trang 
phát triển đô thị còn hạn hẹp, do vậy việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch, kế 
hoạch còn gặp nhiều khó khăn. Việc quản lý duy trì trật tự đô thị được tăng cường 
thực hiện, tuy nhiên một bộ phận người dân ý thức chưa cao, lực lượng làm công 

                                           
17 Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định 01 hồ sơ xin thuê đất của Hợp tác xã Lâm Quan 

Sơn tại xã Quan Sơn với diện tích 138ha đất rừng sản xuất; giao 10 khu đất cho 10 người trúng đấu giá quyền sử 
dụng đất tại xã Chiến Thắng, xã Quan Sơn, thị trấn Chi Lăng. Tiếp nhận khu đất thực hiện dự án măng tre Đài Loan tại 
thị trấn Chi Lăng. Thu hồi đất thuộc quyền sử dụng đất của 316 người sử dụng đất với 450 thửa đất, tổng diện tích 
thu hồi là 121.450,8m2  để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình. 

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: đã phê duyệt 37 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 
khen thưởng tiến độ với tổng số tiền trên 44 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối 
với 13 công trình, dự án trên địa bàn huyện theo quy định. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 46 
trường hợp, với 46 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lý do thu hồi: Sai sót về ranh giới, diện tích thửa đất; cấp không 
đúng quy định của pháp luật. 
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tác duy trì trật tự đô thị đôi khi chưa thực sự quyết liệt, dẫn đến tình trạng vi phạm 
còn xảy ra. 

c) Kế hoạch trong thời gian tới: Chỉ đạo UBND thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn 
Chi Lăng đẩy mạnh quản lý, duy trì trật tự đô thị, tăng cường xử lý vi phạm. Kiện 
toàn lực lượng quản lý, duy trì trật tự đô thị đảm bảo hiệu lực hiệu quả trong thực 
thi nhiệm vụ. Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư cho phát triển đô thị. 

4.3. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn 
Chi Lăng 

Công tác nâng cấp chỉnh trang, đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị tiếp tục được đẩy 
mạnh triển khai thực hiện. Trong đó tập trung nâng cấp hệ thống thoát nước, cấp 
nước, xây dựng hệ thống điện, viễn thông, chiếu sáng đô thị, chợ... nhằm từng bước 
làm thay đổi bộ mặt các đô thị trên địa bàn, đáp ứng mục tiêu về phát triển kinh tế xã 
hội, xây dựng đô thị văn minh xanh, sạch, đẹp 

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị năm 2018 được chú trọng, đã tiến hành 
khảo sát và đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hệ 
thống rãnh thoát nước dọc tuyến đường Lê Lợi đoạn từ UBND thị trấn Đồng Mỏ 
đến Cửa hàng xăng dầu số 6, thị trấn Đồng Mỏ (đang lập hồ sơ khảo sát thiết kế); 
công trình mương thoát nước khu Hòa Bình II thị trấn Đồng Mỏ; công trình chỉnh 
trang đô thị thị trấn Chi Lăng (Hạng mục Điện chiếu sáng); Công trình xây dựng hệ 
thống rãnh thoát nước thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 
Sơn đã xây dựng xong hồ sơ và bàn giao mặt bằng để thi công. Phối hợp với Chủ 
đầu tư và đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán kinh phí quy hoạch chi tiết Khu đô 
thị phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

Hoạt động thu gom rác thải tiếp tục được duy trì theo mô hình xã hội hóa 
đầu tư, trong năm đơn vị thu gom rác thải đã bổ sung hoàn chỉnh phần mái che của 
cầu tập kết rác thải tại khu Ga Bắc, tạo điều kiện cho hoạt động thu gom, tập kết 
rác được đảm bảo, tránh phát sinh ô nhiễm. 

Công tác gắn biển tên đường, tên phố, số nhà tiếp tục được triển khai thực 
hiện. Đến nay đã thực hiện gắn biển tên đường cho 06 tuyến đường, 05 tuyến phố và 
gắn số nhà cho trên 1.100 hộ dân trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ. Hiện đang chỉ đạo 
phòng chuyên môn, UBND thị trấn Đồng Mỏ tiếp tục rà soát để thực hiện tại các 
ngõ, ngách thuộc các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ. 

Việc đầu tư xây dựng cơ sở chợ, trường học, công trình Y tế tiếp tục được 
thực hiện. Dự án Trường Mầm non Sơn Ca tại khu đất Lâm trường cũ với tổng mức 
đầu tư 19.497 triệu đồng hiện đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng trong năm 
2018; dự án Chợ Nông sản thị trấn Chi Lăng được triển khai thực hiện, trong dịp thu 
hoạch Na năm 2018, huyện đã tổ chức cho san lấp mặt bằng và bố trí dựng chợ tạm 
và di chuyển các hộ bán na vào chợ. Cơ bản đã giải quyết được tình trạng lấn chiếm 
lòng lề đường để tham gia họp chợ gây ách tắc giao thông trên địa bàn thị trấn Chi 
Lăng đoạn qua chợ tạm Đồng Bành. 

Các cơ sở hạ tầng khác như trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị tiếp tục được 
quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang lại đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt 
động của đơn vị. Năm 2018 tiếp tục thực hiện cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo 
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dục thường xuyên cũ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cũ để làm trụ sở làm 
việc cho các cơ quan, đơn vị. 

Bên cạnh đó để tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở hạ tầng đô 
thị, UBND huyện tiếp tục kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án theo hình thức hợp 
tác công tư (PPP) để tiếp tục nâng cấp, chỉnh trang đô thị. 

* Dự kiến khả năng hoàn thành đến cuối năm 2018: Hoàn thành có kết quả 
rõ nét. 

5. Nhiệm vụ 5: Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, 
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiềm chế, làm giảm tai nạn 
giao thông cả 3 tiêu chí. 

Chỉ đạo tăng cường xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế 
trận an ninh nhân dân; duy trì nghiêm các chế độ trực theo quy định. Thực hiện tốt 
công tác tuyển quân năm 2018 đảm bảo về chỉ tiêu, chất lượng; triển khai thực hiện 
tốt công tác quốc phòng địa phương, các chính sách hậu phương quân đội18. Tổ chức 
đăng ký tuyển sinh, xét duyệt cho đối tượng học sinh thi tuyển vào các trường quân 
sự cho 78 trường hợp, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ cho 10 trường hợp trúng tuyển vào 
các trường quân đội theo quy định. Tổ chức tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm 
quy tập hài cốt liệt sỹ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; không xảy ra các tụ điểm phức 
tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, công tác điều tra 
được đẩy mạnh19. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tăng cường, kiểm 
tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là trường hợp vi phạm nồng độ cồn20; 

                                           
18 Theo dõi, chỉ đạo 24/24 cơ sở huấn luyện dân quân, đạt 100% (Kết quả: 08 cơ sở đạt Giỏi, 16 cơ sở đạt Khá); 

chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 theo kế hoạch; Tổ chức chi trả cho 34 trường hợp theo 
Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền là 138.500.000 đồng; tiếp nhận 905 bộ hồ sơ và 
thực hiện chi trả cho 1.074 trường hợp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
với tổng số tiền là 2.285.700.000 đồng. 

19Phạm pháp hình sự xảy ra 15 vụ (08 vụ trộm cắp tài sản, 04 vụ cố ý gây thương tích, 02 vụ hiếp dâm, 01 
vụ giết người), tăng 01 so với cùng kỳ năm 2017, hậu quả làm bị thương 04 người, chết 01 người, thiệt hại tài sản trị 
giá khoảng 290 triệu đồng. Đã điều tra làm rõ 14/15 vụ, bắt xử lý 23 đối tượng thu hồi tài sản trị giá khoảng 50 
triệu đồng. Bắt, vận động ra đầu thú 07 đối tượng truy nã; lập hồ sơ chuyển Tòa án nhân dân ra quyết định và tổ 
chức đưa 04 trường hợp vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Bắt 14 vụ/109 đối tượng đánh bạc (không 
tăng về số vụ, tăng 04 đối tượng so với cùng kỳ), thu giữ trên 156 triệu đồng và nhiều tang vật khác; đã khởi tố 09 
vụ 76 bị can, xử lý hành chính 05 vụ 13 đối tượng. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự 23 vụ 62 
trường hợp với tổng số tiền 70.200.000 đồng. Bắt 13 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu, trị giá hàng hóa khoảng 270 
triệu đồng, đã củng cố hồ sơ, ra quyết định XPHC 11 trường hợp với tổng số tiền 64.600.000 đồng. Tuyên truyền và 
yêu cầu 06 hộ kinh doanh dịch vụ san lấp mặt bằng cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; ra 
quyết định xử phạt hành chính đối với 05 công ty vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường với số tiền là 385 triệu đồng. 
Ra quyết định xử phạt hành chính 01 trường hợp về hành vi khai thác khoáng sản trái phép với số tiền 15 triệu đồng. 
Bắt 17 vụ 25 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 6,637 gam ma túy các loại; đã 
khởi tố 16 vụ 24 bị can để xử lý theo quy định, so với cùng kỳ tăng 02 vụ, tăng 02 đối tượng (17/15, 25/23). Phát hiện 04 
vụ 04 trường hợp trồng trái phép 1.017 cây thuốc phiện có chiều cao từ 5-20 cm2, trồng trên diện tích 8,7 m2, ra quyết định 
XPHC 03 trường hợp với tổng số tiền  9.000.000 đồng, so với cùng kỳ giảm 01 vụ (04/05). Bắt 31 vụ 35 đối tượng mua 
bán, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ trên 1.014 kg pháo (trong đó phối hợp với Phòng PC67 bắt 29 vụ 32 đối tượng; 
đã khởi tố 29 vụ 34 bị can, xử phạt hành chính 01 vụ 01 đối tượng; hiện đang tiếp tục xác minh làm rõ 01 vụ. Rà soát, 
lập hồ sơ đưa 12 trường hợp đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, hiện số người nghiện có hồ sơ quản lý là 102, so với 
cùng kỳ năm 2017 tăng 12 trường hợp (102/90).  

20 Tổ chức tuần tra, kiểm soát 767 ca với 3.290 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia; phát hiện lập biên bản 2.781 
trường hợp vi phạm (739 ô tô, 2.244 mô tô), tạm giữ phương tiện 673 trường hợp, tạm giữ giấy tờ 480 trường hợp; 
xử lý hành chính 2.872 trường hợp với số tiền 1.568.790.000 đồng; tạm giữ giấy tờ 381 trường hợp. 
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trên địa bàn xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông, hậu quả 09 người chết, 05 người bị 
thương, tổng giá trị thiệt hại về tài sản khoảng 85.500.000 đồng; so với cùng kỳ, 
giảm 04 vụ (9/13), giảm 05 người chết (09/14), số người bị thương không tăng 
không giảm (05/05). Tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vẫn 
diễn ra với 1.597 lượt người, so với kỳ năm 2017 giảm 680 lượt (1.595/2.277).  

* Dự kiến khả năng hoàn thành đến cuối năm 2018: Hoàn thành có kết quả 
rõ nét. 

6. Nhiệm vụ 6: Xây dựng xã Mai Sao đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 

a) Tình hình triển khai thực hiện: Ban Chỉ đạo xây dựng nông mới huyện Chi 
Lăng đã ban hành các văn bản21 chỉ đạo rà soát đánh giá hiện trạng các tiêu chí 
nông thôn mới; thường xuyên kiểm tra, làm việc trực tiếp với xã Mai Sao để kịp 
thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại cơ sở, tổng hợp các đề xuất của cơ sở, 
kiến nghị với Ban Chỉ đạo tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Mai Sao xây dựng 
kế hoạch thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt chuẩn nông thôn mới; thành lập 
mới 01 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Mai Sao. Tổ chức hội nghị tập huấn tại 
04 thôn: Khun Rẹ, Tin Đèo, Nà Lốc, Nà Mùm xã Mai Sao với 212 lượt người tham 
dự. Phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh, Văn phòng Điều phối tỉnh tổ 
chức 02 lớp tập huấn kiến thức về thực hiện tiêu chí môi trường cho 285 lượt 
người.  

Đến nay, qua rà soát, đánh giá xã Mai Sao đạt 12/19 tiêu chí gồm tiêu chí: 
Số 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 (Quy hoạch; thủy lợi; cơ sở hạ tầng 
thương mại nông thôn; nhà ở dân cư; thu nhập; hộ nghèo; Lao động có việc làm; 
hình thức tổ chức sản xuất; giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa; quốc phòng và an 
ninh) còn 07 tiêu chí chưa đạt chuẩn, đang tập trung chỉ đạo thực hiện gồm các tiêu 
chí: Số 2, 4, 5, 6, 8, 17, 18 (Giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, 
thông tin và truyền thông, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và 
tiếp cận pháp luật)22.  

                                           
21 Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 03/3/2018 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Chi 

Lăng giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1046/QĐ-BCĐ ngày 26/3/2018 về việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí 
thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-
2020; Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về việc phê duyệt các chỉ tiêu, tiêu chí thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2018; Kế hoạch số 60/KH-BCĐ ngày 06/3/2018 về 
việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 huyện Chi Lăng; Kế 
hoạch số 95/KH-BCĐ ngày 30/3/2018 kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
đối với xã Mai Sao phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; Kế hoạch số 183/KH-BCĐ ngày 17/8/2018 kế 
hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

22 Cụ thể:  

1. Tiêu chí số 2 - Giao thông  
-  Thực trạng: Tổng số chiều dài đường trục xã là: 7.377m, đã cứng hóa 5.403m đạt 73% (Đường trục thôn: 

8.750m, đã cứng hóa 5.320 m/8.750m đạt 60,8%; Đường ngõ xóm: 5.218m đã cứng hóa 4.027m/5.218m, đạt 77,1%; 
Đường trục chính nội đồng: Không có). 

- Giải pháp thực hiện: Tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ 02 tuyến đường trục xã: Sao Thượng - 
Tin Đèo: chiều dài 3000m hiện nay đang thi công được 1.193m, còn lại 1.807m; Khun Rẹ: Chiều dài 2.410m đã bê 
tông hóa được 2.123m còn lại 287m. Nguyên nhân thi công chưa xong do mưa sạt lở đường chưa trở vật liệu thi công. 

2. Tiêu chí số 4 - Điện 
Nguồn điện cung cấp cho xã Mai Sao là lưới điện quốc gia được dẫn từ trạm 35kV Than Muội, trên địa bàn xã có 

04 trạm biến áp với chiều dài đường dây trung thế 13,5Km, đường dây bọc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật là 6,81km/13,5Km. 
Tổng số hộ được dùng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn là 798/806 hộ, đạt tỷ lệ 99%. Hiện nay Điện lực Chi Lăng 
đang thi công 02 Trạm biến áp tại thôn Nà Lốc, Nà Sèn, riêng tuyến Nà sèn đường dây điện đang thi công kéo dây. 
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b) Khó khăn, vướng mắc 

- Công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã trong thực hiện các 
tiêu chí chưa đạt về xây dựng Nông thôn mới chưa quyết liệt, đặc biệt là Tiêu chí 
số 17 (Môi trường). Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện 
xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí cần sự đóng góp của nhân dân còn 
nhiều hạn chế nên hiệu quả chưa cao. 

Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và UBND các xã chưa 
được thường xuyên, kịp thời; chế độ thông tin báo cáo còn chậm do đó số liệu 
cung cấp giữa các cơ quan chuyên môn, UBND các xã chưa được thống nhất, 
chồng chéo, mâu thuẫn; nguồn lực hỗ trợ đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng xây 
dựng nông thôn mới là rất lớn trong khi nguồn lực bố trí trực tiếp cho chương trình 
còn hạn hẹp, nợ đọng xây dựng (các công trình xây dựng nông thôn mới đã hoàn 

                                                                                                                                        
3. Tiêu chí số 5 - Trường học  
 Trên địa bàn xã Mai Sao có 03 đơn vị trường học: 01 trường THCS đạt chuẩn; hiện nay Trường Tiểu học 

và phân trường Tiểu học Mai Sao đạt 95% công việc; Trường Mầm Non đang thi công đạt  50% công trình. 
 4. Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa  

- Thực trạng: Xã có đủ mặt bằng cho xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao xã đảm bảo đủ diện tích theo 
quy định. Nhà văn hóa xã đang được thi công đạt 90% phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 /2018; Nhà văn hóa thôn: 
Trên địa bàn xã có đủ 12/12 nhà văn hóa thôn; 5/12 thôn có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định (Nà Sèn, Mạn 
Đường A, Mạn Đường B, Lạng Nắc, Sao Hạ). Nhân dân các thôn đang tiến hành xây mới 02 nhà văn hóa và tu sửa 
nâng cấp 05 nhà văn hóa thôn; nhà Văn hóa thôn Hòa Mục, Nà Mùm, Khun Rẹ, Sao Thượng A đã hoàn thiện; nhà 
văn hóa thôn Tin Đèo chưa hoàn thiện đạt 60%. 

5. Tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông 
- Thực trạng: Xã có bưu điện văn hóa xã tại thôn Lạng Nắc; 12/12 thôn có thể truy cập internet công cộng, 

đạt tỷ lệ 100%; xã chưa có đài truyền thanh, hệ thống loa phát thanh đến các thôn; Xã có ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý điều hành. 

- Giải pháp thực hiện: Chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan phối hợp với UBND xã Mai 
Sao, khảo sát lắp đặt hệ thống loa đến các thôn trên địa bàn xã để đảm bảo 50% số dân trên địa bàn xã được nghe 
thông tin truyền tải từ hệ thống loa phát thanh.  

6. Tiêu chí số 17- Môi trường và an toàn thực phẩm 
- Thực trạng: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 740/806 hộ chiếm 92%; tỷ lệ hộ được sử dụng 

nước sạch chưa được cơ quan chuyên môn lấy mẫu đi xác định; Trên địa bàn xã có 9/9 cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo về 
môi trường; cảnh quan môi trường tại các khu vực đường làng ngõ xóm chưa được thường xuyên quét dọn rác thải, 
hiện tượng xả rác bừa bãi vẫn còn xảy ra, chưa duy trì thực hiện dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm thường xuyên; 
hệ thống kênh mương, rãnh thoát nước tại các khu vực đường làng, ngõ xóm chưa được khơi thông, nạo vét 
thường xuyên; việc mai táng, chôn cất của các hộ dân trong xã đã quy tập tại các khu đất của dòng họ, đất của gia 
đình, các khu đất mai táng đều cách xa nhà ở và nguồn nước uống từ khoảng 100 m trở lên theo quy định; Xã chưa 
thực hiện tốt việc xử lý được chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung (xây hố rác gia đình được 
520/806 hộ đạt 65%); tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: 694/806 
hộ đạt 86,1%. (Trong đó: Số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh: 694/806= 86,1%; số hộ có nhà tắm hợp vệ sinh: 718/806= 
89%; số hộ có bể chứa nước hợp vệ sinh: 799/806= 98,8%); tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ 
sinh môi trường 255/434 hộ đạt 59%; tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy 
định an toàn thực phẩm đạt tỷ lệ 100%. 

- Giải pháp thực hiện: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện di dời 
chuồng trại, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, xây dựng hố đốt rác gia đình phấn đấu hoàn thành tiêu chí 
trong quý III/2018. 

7. Tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật  
- Thực trạng: Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn có 20/20 đồng chí đạt 100%. Cụ thể Ông Hoàng Thanh Bình 

Phó Chủ tịch HĐND chuyển sang Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; xã đã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ 
sở theo quy định; Đảng bộ, chính quyền xã hàng năm chưa đạt trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể chính 
trị của xã hàng năm đạt khá trở lên; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; đảm bảo bình đẳng giới và phòng 
chống bạo lực gia đình. 

- Giải pháp thực hiện: Cố gắng phấn đấu cuối năm đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 
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thành và đưa vào sử dụng) còn nhiều đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ triển khai 
thi công các công trình. 

Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung và đề án xây dựng nông thôn 
mới chưa được các phòng chuyên môn, UBND các xã thường xuyên quan tâm chỉ 
đạo thực hiện kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tế. 

c) Dự kiến khả năng hoàn thành đến cuối năm 2018: Hoàn thành có kết quả 
rõ nét. 

7. Nhiệm vụ số 7: Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản 
biên chế các cơ quan, tổ chức đơn vị của huyện, theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 khóa XII và Đề án, kế hoạch của tỉnh 

7.1. Kết quả thực hiện: 

a)  Thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ủy 
ban nhân dân huyện  

* Về tổ chức bộ máy: 

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Quyết định 
số 2533/QĐ-UBND 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản 
biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 
UBND huyện đã ban hành 03 quyết định sáp nhập các cơ quan, đơn vị kể từ ngày 
01/02/2018, cụ thể: Sáp nhập phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
sáp nhập phòng Dân tộc và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phòng 
Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền 
hình, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và sự nghiệp Thư viện tại phòng Văn hóa và 
Thông tin thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. Sau khi sáp nhập 
đã giảm 02 phòng, 01 đơn vị sự nghiệp, giảm 03 biên chế công chức, 04 biên chế 
viên chức, hiện nay các cơ quan, đơn vị đã ổn định hoạt động. 

Thực hiện sáp nhập 11 trường thành 05 trường, sáp nhập 06 điểm trường về 
trường chính, rà soát sắp xếp lại lớp học đảm bảo tỷ lệ học sinh/lớp theo quy định. 
Sau khi thực hiện sáp nhập đã giảm được 06 trường, 6 điểm trường, 36 biên chế.  

UBND huyện đã thực hiện đúng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện đúng quy 
định về số lượng lãnh đạo cấp phó, không có đơn vị nào có số lượng cấp phó vượt 
quá quy định. 01 trường hợp sau khi thực hiện sáp nhập điều chuyển giữ chức vụ 
thấp hơn được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.  

* Về tinh giản biên chế: 

Rà soát thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018: 24 người.  

Số biên chế tinh giản theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ từ năm 
2015 đến năm 2018 so với biên chế được giao năm 2015: 81 người (trong đó Biên 
chế công chức hành chính: 08/97 người chiếm tỷ lệ 8,24%; sự nghiệp Văn hóa - Thể 
thao: 04/39 người chiếm tỷ lệ 10,2%; sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 69/1657 người 
chiếm tỷ lệ 4,16%). 

b) Đề án Tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức 
cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu phố: 
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UBND huyện đã xây dựng và hoàn thiện Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 19/01/2018 
về tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và 
những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu phố trên địa bàn 
huyện Chi Lăng trình UBND tỉnh phê duyệt.  

* Về tinh giản biên chế: 

Tiếp tục rà soát thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 
của Chính phủ đối với cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn theo quy định nhưng 
không thể bố trí đào tạo, cán bộ công chức năng lực còn hạn chế không đáp ứng 
được theo vị trí việc làm. Hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định quyết định tinh giản 
đợt 2 năm 2018: 15 người.  

Số biên chế tinh giản theo Nghị định 108 từ năm 2015 đến năm 2018 so với 
biên chế được giao năm 2015 cấp xã: 36/441 chiếm 8,16%. 

* Về sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và khu phố: 

 Trong khi chờ UBND tỉnh phê duyệt Đề án Tinh giản biên chế, sắp xếp cơ 
cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã, thôn và khu phố, UBND huyện đã tăng cường công tác tuyên 
truyền, chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động trong việc giao kiêm nhiệm các chức danh 
không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố; tỷ lệ cán bộ không chuyên trách cấp xã 
và thôn khu phố đã giảm, cụ thể (tính đến ngày 31/5/2018): Cán bộ không chuyên 
trách cấp xã là 208 người giảm 09 người so với đầu năm 2017, giảm 27 người so 
với năm 2015; cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu phố là 1618 người giảm 123 
người so với đầu năm 2017 và giảm 224 người so với năm 2015. 

Việc thực hiện thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã: 
Năm 2018 chọn thị trấn Đồng Mỏ, xã Quang Lang thực hiện thí điểm mô hình Bí 
thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; phấn đấu đến năm 2020 thực 
hiện được 1/3 số đơn vị cấp xã có Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã. 

c) Tổ chức thực hiện sắp xếp, nhập các thôn, khu phố dưới 50 hộ gia đình, 
các khu phố có dưới 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện 

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo rà soát, báo cáo về thực trạng 
các thôn, khu phố trên địa bàn xã, thị trấn; triển khai thực hiện sắp xếp, nhập các 
thôn, khu phố dưới 50 hộ gia đình, các khu phố có dưới 100 hộ gia đình, trình 
UBND tỉnh chủ trương sáp nhập thôn, khu phố năm 2018: Tổng số phương án thực 
hiện sáp nhập thôn, khu phố năm 2018: 24 phương án (sáp nhập 48 thôn thành 23 
thôn, sáp nhập 02 khu phố thành 01 khu phố; trong đó có 01 khu phố có dưới 100 
hộ gia đình và 25 thôn có dưới 50 hộ gia đình). 

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng đề án theo quy định lấy ý kiến cử 
tri về phương án sáp nhập, kết quả 49/50 thôn, khu phố đạt trên 50% số cử tri đại 
diện hộ gia đình đồng ý sáp nhập. Đến nay, UBND huyện đã trình UBND tỉnh xem 
xét, phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố của 13 xã, thị trấn với 23 
phương án sáp nhập thôn, khu phố năm 2018. 



 17 

* Đánh giá mức độ hoàn thành: Hoàn thành kết quả rõ nét. 
 

 Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu 
năm 2018 của UBND huyện Chi Lăng./. 

 

 
Nơi nhận:                                                            
- TT Huyện ủy (B/c);  
- TT HĐND huyện (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện;  
- Ban Tổ chức Huyện ủy; 
- VP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP. 
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