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BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
(Từ ngày 21/5/2022 đến ngày 08/6/2022)
UBND huyện tổng hợp, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc
phòng và hoạt động của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
trong tuần từ ngày 21/5/2022 đến ngày 08/6/2022 như sau:
1. Hoạt động của UBND huyện
1.1. Các cuộc họp, làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Trong chỉ đạo, điều hành, UBND huyện luôn bám sát tình hình thực tế, xác
định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, điều chỉnh, bổ sung linh hoạt việc tổ chức
thực hiện nhiệm vụ của từng lĩnh vực theo từng tuần phù hợp với tình hình thực tế;
phân công cụ thể các thành viên Ủy ban nhân dân, thủ trưởng các cơ quan chuyên
môn, đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện; Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo quyết liệt,
tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị,
trực tiếp làm việc với cơ sở, đối thoại với Nhân dân, lắng nghe kiến nghị, đề xuất
và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.
1.2. Chỉ đạo, điều hành trọng tâm của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó
Chủ tịch UBND huyện
- Tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh
tế - xã hội, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả.
Chỉ đạo Ban Chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 huyện thực hiện
có hiệu quả Kế hoạch số 24/KH-BCĐ, ngày 15/4/2022 về triển khai chiến dịch
tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện
Chi Lăng năm 2022; ban hành Kế hoạch số 31/KH-BCĐ, ngày 03/6/2022
về triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn
huyện Chi Lăng năm 2022.
- Chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ trọng tâm của huyện, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường
vụ Tỉnh ủy phê duyệt; báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng
đầu năm 2022.
Ban hành Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 (phục vụ Đoàn Kiểm tra số 4 của
UBND tỉnh năm 2022); chỉ đạo chuẩn bị báo cáo phục vụ Tổ công tác của Chủ tịch
UBND tỉnh.
- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn trên địa bàn; chủ động rà soát, kiểm tra lại các kế hoạch, phương án phòng,
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chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều.
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách; tiếp tục rà
soát, xác định rõ các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu hiệu quả đúng quy
định. Đẩy mạnh tăng thu đối với các khoản thu còn thất thu; thu hồi nợ thuế. Kiểm
soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng,
hiệu quả tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022;
triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo quyết liệt công tác tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác
giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đặc biệt là các dự án
trọng điểm: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ; Khu đô thị phía Đông Nam
thị trấn Đồng Mỏ; tuyến đường thị trấn Chi Lăng - Y Tịch; Chợ nông sản và khu
dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng; Đường giao thông Khu Công
nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2).
Tổ chức đối thoại với 08 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu Đô thị phía
Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ; Công ty Luật TNHH Equity Law.
- Triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022.
Hướng dẫn xã Chi Lăng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Thượng Cường đạt
chuẩn nông thôn mới năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực
“Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Tổ chức thành công Lễ đón nhận xã Bằng Mạc đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao năm 2021 (08/6/2022) trang trọng, ý nghĩa.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường,
trong đó tập trung chỉ đạo việc thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử
dụng đất và chú trọng rà soát, chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp
luật về đất đai. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để đấu giá quyền
sử dụng đất đối với các khu đất công trên địa bàn huyện.
- Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, đầy đủ
chính sách, chế độ theo quy định. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tai nạn
thương tích trẻ em năm 2022; phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện
Chi Lăng.
Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số
861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các
xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 612/QĐ-UBDT về phê duyệt danh sách
các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2025.
- Duy trì tốt chế độ trực theo quy định, tiếp tục tổ chức huấn luyện theo kế
hoạch. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện diễn tập phòng thủ huyện năm 2022. Nâng
cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo kịp thời,
đúng quy định; tuyên truyền, vận động người dân không khiếu kiện vượt cấp. Tăng
cường đẩy mạnh công tác đấu tranh truy quét các loại tội phạm, phòng chống tệ
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nạn xã hội. Thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phấn
đấu giảm cả ba tiêu chí.
- Tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách
nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ
cương hành chính; kiểm tra công vụ năm 2022 gắn với các nội dung thực hiện cải
cách hành chính.
- Chỉ đạo hoàn thiện Đề án sáp nhập Ban quản lý di tích huyện vào Trung
tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.
- Chỉ đạo thực hiện chỉnh trang cải tạo, sửa chữa Khu Di tích lịch sử nhà
trưng bày Chiến Thắng Chi Lăng nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 595 năm Chiến
Thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022).
- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp giữa năm của Hội
đồng nhân dân cấp huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Từ ngày 21/5/2022 đến ngày 07/6/2022 ban hành 365 các loại văn bản
(trong đó: 12 kế hoạch, 132 quyết định, 149 công văn, 48 báo cáo, 20 thông báo,
04 tờ trình). Lũy kế ban hành 4.262 các loại văn bản (trong đó: 172 kế hoạch,
2.148 quyết định, 1.108 công văn, 367 báo cáo, 422 thông báo và 45 tờ trình).
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu
2.1. Về phát triển kinh tế
a) Về sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới
* Lĩnh vực trồng trọt: Nhân dân tập trung thu hoạch một số loại cây trồng,
tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa lũ nên năng suất cây trồng giảm mạnh như: thuốc
lá năng suất ước đạt 19,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 5.800 tấn; cây ớt năng suất ước
đạt 59,0 tạ/ha, sản lượng ước đạt 2.800 tấn, đồng thời thu hoạch một số loại rau
màu khác.
Tại các xã vùng núi đá, thực hiện gieo mạ chuẩn bị cấy vụ mùa sớm ước
được 45 tấn giống lúa.
Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình, dự án:
- Mô hình sản xuất thuốc lá năng suất cao huyện Chi Lăng năm 2022.
- Mô hình trồng cây có múi và một số cây ăn quả khác trên địa bàn các xã
Mai Sao, Nhân Lý, Vân Thủy, Lâm Sơn, Hòa Bình, Bằng Mạc, Y Tịch với quy mô
gần 20,0 ha. Hiện nay, cây trồng đang sinh trưởng, phát triển bình thường.
- Mô hình “Trồng Ớt theo tiêu chuẩn VietGAP và cấp mã số vùng trồng
huyện Chi Lăng năm 2022” trên địa 05 xã, thị trấn với quy mô 100 ha.
- Mô hình trồng lúa theo tiêu chuẩn VietGAP: quy mô 121,61 ha (Triển khai
tại 02 xã Gia Lộc với diện tích là 59,94 ha và xã Vân An 61,67 ha), số hộ tham gia
629 hộ.
- Mô hình trồng cây đào trên địa bàn xã Hòa Bình và xã Vạn Linh, huyện
Chi Lăng: quy mô 10,63 ha/59 hộ gia đình tham gia mô hình.
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Các mô hình được triển khai đúng kế hoạch, tuy nhiên do ảnh hưởng của
mưa lũ ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
* Vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất: Việc cung ứng vật tư được đảm
bảo đủ, kịp thời phục vụ cho sản xuất, cung ứng đạt trên 300 tấn phân bón các loại,
lũy kế từ đầu năm được 2.350 tấn.
* Lĩnh vực lâm nghiệp: Thực hiện trồng rừng mới được 327,45 ha1.
* Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quan tâm chỉ
đạo thực hiện. Ước tính tổng thiệt hại do đợt mưa lũ ngày 10/5/2022 gây ra trên
208 tỷ đồng; đã hỗ trợ cho người dân là 131,05 triệu đồng. Đến nay các xã, thị trấn
phối hợp với các lực lượng, cơ quan chức năng và nhân dân khắc phục thiệt hại và
tiếp tục cập nhật rà soát thống kê tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra2.
* Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: UBND huyện
ban hành Quyết định số 1893/QĐ ngày 07/6/2022 về phân công thành viên Ban
Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện thực hiện nhiệm vụ Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chi Lăng, giai đoạn 2021-2025.
Chỉ đạo thực hiện rà soát danh mục xây dựng cơ sở hạ tầng, nhu cầu vốn và
danh mục mô hình phát triển sản xuất năm 2022 vốn Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới; tổ chức thành công Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao năm 2021.
Tiếp tục hướng dẫn xã Chi Lăng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã
Thượng Cường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
* Triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và
Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn:
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, hợp
tác xã trên địa bàn rà soát, triển khai, đăng ký kế hoạch hỗ trợ kinh phí mở rộng thị
trường cho các sản phẩm năm 2023 theo Nghị Quyết 08/2019/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh Lạng Sơn.
b) cơ sở hạ tầng: Thực hiện giao khoán quản lý 13 tuyến và đường nội thị
với tổng chiều dài 123,6Km. Tiếp tục triển khai Đề án cải tạo lưới điện hạ áp nông
1 Trong đó: Phòng Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Chương trình trồng cây phân tán vốn sự nghiệp huyện
123,75 ha; Hạt Kiểm lâm huyện triển khai thực hiện Chương trình trồng rừng phân tán (vốn tỉnh giao): 62,65 ha; Nhân dân xã hội
hóa trồng rừng 141,05 ha.
2 Theo thống kê: 02 người bị thương. Thiệt hại hoàn toàn 24 ngôi nhà; thiệt hại rất nặng 21 ngôi nhà; thiệt hại một phần
93 ngôi nhà; ngập nước 2.103 nhà; phải di dời khẩn cấp 12 ngôi nhà. 07 điểm trường bị ảnh hưởng; thiệt hại một phần 2 phòng
học, bị ngập nước 14 phòng học. 01 cơ sở y tế thiệt hại một phần; 01 cơ sở y tế bị ngập nước. có 01 di tích văn hóa thiệt hại rất
nặng, 01 di tích văn hóa thiệt hại 01 phần. Có 1.656,1 ha cây rau màu bị thiệt hại, trong đó một 1.037,4 ha mất trắng hoàn toàn,
còn lại ảnh hưởng một phần hoặc rất nặng; có 2.477,0 ha hoa, cây cảnh bị thiệt hại, trong đó thiệt hại hoàn toàn 430,0 ha, thiệt
hại rất nặng trên 50% 2.047,0 ha; cây trồng lâu năm thiệt hại 70,7 ha, trong đó thiệt hại hoàn toàn 19,3 ha, thiệt hại rất nặng trên
50% 12,1 ha, còn lại thiệt hại dưới 50% là 39,3 ha; cây ăn quả thiệt hại 234,1 ha, trong đó thiệt hại hoàn toàn 138,7 ha, còn lại là
thiệt hại rất nặng hoặc thiệt hại một phần; có 3.298 con con gia súc chết hoặc bị cuống trôi; nuôi cá bị ngập nước, thủy sản bị
cuốn trôi; diện tích nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa ít bị ảnh hưởng. Diện tích nuôi ao hồ nhỏ bị thiệt hại hoàn toàn trên
30,0 ha; diện tích nuôi cá, nuôi hồ mặt nước lớn thiệt hại hoàn toàn trên 2,0 ha. Có một số kè, mương bị sạt lở, hư hỏng rất nặng,
cụ thể: 710m kè sạt lở, hư hỏng; 6.010m kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng; 07 đập bị sạt lở, hư hỏng, 01 đập bị vỡ; 05 trạm bơm
bị ngập; về giao thông chiều dài sạt lở 13.199m; chiều dài bị ngập 3.464m; khối lượng đất 12.913,4 m3; 15 cầu bị hư hỏng; 26
cống bị hư hỏng; có 76 điểm bị sạt lở, ách tắc. Có 36 cột treo cáp bị đổ, gãy; cột điện bị đổ, gãy 69 cái; dây điện bị đứt 2.714m;
trạm biến thế bị hư hỏng 01 cái;…
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thôn; đường giao thông nông thôn trên địa bàn; thực hiện xây dựng Cầu dân sinh
thôn Nà Mùm, xã Mai Sao.
c) Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch
Hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn huyện được duy
trì ổn định; các mặt hàng thiết yếu được quan tâm, cung ứng đầy đủ kịp thời, đáp
ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân.
d) Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã
Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn
huyện; tổ khảo sát, lấy ý kiến các doanh nghiệp trên địa bàn về việc thành lập Hội
doanh nghiệp huyện (lần 2). Tiếp tục hướng dẫn thành lập mới HTX theo quy định.
Trong tháng có 01 doanh nghiệp thành lập mới, 01 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt
động, lũy kế toàn huyện hiện có 91 doanh nghiệp, 40 hợp tác xã. UBND huyện đã
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đề ra các giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp,
hợp tác xã vượt qua khó khăn, duy trì và từng bước ổn định sản xuất kinh doanh.
Chỉ đạo tiếp tục tổ chức thẩm định các nội dung đề nghị hỗ trợ theo Nghị
quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn và Nghị
quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị quyết 08/2019/NĐ-HĐND của HĐND tỉnh. Đề nghị hỗ trợ
kinh phí mở rộng thị trường cho các sản phẩm năm 2023 theo Nghị Quyết
08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn.
e) Lĩnh vực văn hóa - xã hội
- Về giáo dục và đào tạo: Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập
giáo dục các cấp học. Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 20222023 đảm bảo nghiêm túc, an toàn và có chất lượng (diễn ra từ ngày 0708/6/2022).
- Về an sinh xã hội: Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã
hội, trợ giúp các hộ gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, đối tượng
bảo trợ xã hội. Công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống đuối nước cho trẻ em;
công tác lao động việc làm và công tác dạy nghề tiếp tục được quan tâm, thực hiện
thường xuyên. Thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, công tác
bình đẳng giới, công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.
- Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao:
Tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất
nước gắn với chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực
phẩm, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội và an toàn giao thông.
- Về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân: Công tác giám sát và phòng, chống
dịch bệnh thường xuyên duy trì thực hiện; mạng lưới phòng, chống dịch từ huyện
tới các xã ổn định, luôn sẵn sàng các cơ số thuốc, vật tư, hóa chất cho phòng chống
dịch. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; tăng cường
công tác y tế dự phòng. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, trên địa bàn không có
ngộ độc thực phẩm xảy ra. Tiếp tục duy trì các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn
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Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống
tai nạn thương tích trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng.
2.2. Thu - chi ngân sách huyện
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện tính đến ngày
05/6/2022 đạt 34.895 triệu đồng, đạt 83,1% kế hoạch tỉnh giao, đạt 69,8% kế hoạch
huyện điều hành, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021.
Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện tính đến ngày
05/6/2022 đạt 208.474 triệu đồng, đạt 36,4 % kế hoạch tỉnh giao, đạt 35,9% kế
hoạch huyện điều hành bằng 113,5% so với cùng kỳ.
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 với tổng số tiền là 77.592 triệu đồng để
thực hiện 38 dự án khởi công mới, 03 dự án chuyển tiếp, 109 dự án thanh toán vốn
(Trong đó vốn đầu tư công là 55.883 triệu đồng, nguồn sự nghiệp huyện quản lý
là 22.509 triệu đồng). Chỉ đạo đôn đốc các Chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn
hiện công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án theo quy định hiện hành, thực hiện
lựa chọn nhà thầu để thi công bảo đảm được tiến độ đề ra trong năm. Tính đến
ngày 31/5/2022, các đơn vị Chủ đầu tư đã tiến hành giải ngân thanh toán được
37.331 triệu đồng, đạt 48,1% trên tổng kế hoạch vốn giao là 77.592 triệu đồng 3.
2.3. Tình hình bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
Duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy
định. Thường xuyên tuần tra nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn
xã hội, chủ động xử trí trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tình hình
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững.
Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và trật tự xã hội tiếp tục được đẩy mạnh,
thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm4. Công tác
3Cụ

thể:

- Vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương, giải ngân, thanh toán vốn được 1.000 triệu đồng, đạt 20%
kế hoạch vốn giao là 5.000 triệu đồng.
- Vốn ĐTPT nguồn ngân sách địa phương theo Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, giải ngân
thanh toán vốn được 6.396 triệu đồng, đạt 71,3% trên kế hoạch vốn giao là 8.966 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất giải ngân thanh toán vốn được 8.820 triệu đồng, đạt 42% trên kế hoạch vốn giao là
21.120 triệu đồng.
- Chương trình MTQG NTM 2022 (tạm ứng từ NS tỉnh theo QĐ 295 ngày 18/02/2022, kế hoạch vốn giao là 8.500
triệu đồng, chưa có khối lượng thanh toán vốn).
- Kinh phí bảo trì đường bộ năm 2022, kế hoạch vốn giao là 1.000 triệu đồng, chưa có khối lượng thanh toán vốn.
- Kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 năm 2022 giải
ngân thanh toán vốn được 9.496,98 triệu đồng, đạt 99,9% trên kế hoạch vốn giao là 9.497,2 triệu đồng.
Ngoài ra, các Chủ đầu tư đã tiến hành giải ngân thanh toán vốn sự nghiệp huyện quản lý đã giải ngân, thanh toán vốn
được 11.619 triệu đồng, đạt 53% kế hoạch vốn giao là 21.709 triệu đồng.
4 Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội: Xảy ra 01 vụ phạm pháp hình sự cố ý gây thương tích, làm
04 người bị thương. Hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy: Chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 275/KH-CAH, ngày 01/6/2022 về thực
hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022. Phát hiện, bắt 01 vụ 01 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma
túy, thu giữ 1,831gam ma túy tổng hợp, 02 điện thoại di động và 826.000đ.
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bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các
tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện có hiệu quả Quyết
định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề
án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
Chỉ đạo hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ (Hoàn thành trước
15/8/2022); tham mưu hoàn thiện đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo tổ chức diễn tập
phòng thủ khu vực năm 2022; cải tạo các vị trí chiến đấu. Xây dựng kế hoạch phối
hợp với các lực lượng bộ đội thực hiện công tác dân vận hỗ trợ khắc phục hậu quả
do mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện Chi Lăng.
3. Hạn chế, khó khăn
Nguồn vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia chưa được phân bổ.
Công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án còn gặp khó khăn: Khu đô thị phía
Đông thị trấn Đồng Mỏ; Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ; tuyến đường
thị trấn Chi Lăng - xã Y Tịch; Đường Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2).
UBND tỉnh chưa phân bổ kinh phí để chi trả cho các hộ gia đình theo Quyết định phê
duyệt phương án đối với Đền Chi Lăng; khó khăn trong việc Chủ đầu tư chưa cung
cấp sản phẩm trích đo, trích lục hoàn thiện hồ sơ đối với công trình Đường dây 220kV
Bắc Giang - Lạng Sơn; kinh phí thực hiện Dự án xây dựng mở mới tuyến đường liên
xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch còn hạn chế.
Tình hình mưa nhiều gây thiệt hại về cây cối, hoa màu: thuốc lá, ớt,... ảnh
hưởng đến đời sống của Nhân dân.
4. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
- Tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh
tế - xã hội, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số
31/KH-BCĐ, ngày 03/6/2022 về triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc
lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022.
- Chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ trọng tâm của huyện, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường
vụ Tỉnh ủy phê duyệt.
- Chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Xuân năm 2022; cung ứng đầy đủ, kịp thời
và bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp. Triển khai, đánh giá kết
quả thực hiện một số mô hình, dự án trên địa bàn. Chủ động thực hiện các phương
Công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường: Phát hiện, xử lý 07 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, môi
trường, gồm: 01 vụ bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; 04 vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc,
thu giữ hàng hóa trị giá 44.500.000đ; 01 vụ vận chuyển lâm sản không chấp hành các quy định pháp luật về hồ sơ lâm sản; 01 vụ
vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ 6,44m3 gỗ tạp thông thường.
Công tác quản lý hành chính về TTXH: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, thông báo lưu trú thông qua cổng dịch vụ công. Trong
tuần đã tiếp nhận và giải quyết 90 hồ sơ đăng ký thường trú, lưu trú qua dịch vụ công. Tiếp tục duy trì công tác thu nhận hồ sơ
cấp CCCD, đã thu nhận được 309 hồ sơ CCCD.
Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tuần tra 63 ca, 270 lượt CBCS tham gia. Phát hiện 140 trường hợp vi
phạm TTATGT. Xảy ra 01 vụ TNGT làm 01 người chết, 02 phương tiện bị hỏng, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 2.000.000đ.
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án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Đẩy mạnh công tác trồng rừng, trồng
cây ăn quả; tăng cường chăm sóc quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng.
- Triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022.
Hướng dẫn xã Chi Lăng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Thượng Cường đạt
chuẩn nông thôn mới năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực
“Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách; tiếp
tục rà soát, xác định rõ các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu hiệu quả
đúng quy định. Đẩy mạnh tăng thu đối với các khoản thu còn thất thu; thu hồi nợ
thuế. Kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng
đối tượng, hiệu quả tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022; triển khai dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án của kế hoạch năm 2022. Kịp
thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy
nhanh tiến độ thi công dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường,
trong đó tập trung chỉ đạo việc thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử
dụng đất và chú trọng rà soát, chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp
luật về đất đai. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để đấu giá quyền
sử dụng đất đối với các khu đất công trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên, đảm
bảo cơ sở vật chất triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, 7
năm học 2022-2023; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp trung học
phổ thông năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, an toàn và có chất lượng.
- Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, đầy đủ
chính sách, chế độ theo quy định.
Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số
861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các
xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 612/QĐ-UBDT về phê duyệt danh sách
các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2025.
- Chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ
em năm 2022; phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện Chi Lăng. Tập
trung tuyên truyền đến Nhân dân, trẻ em về những nơi nguy cơ đuối nước có thể
xảy ra.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; tăng cường
công tác y tế dự phòng. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ
độc thực phẩm.
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- Duy trì tốt chế độ trực theo quy định, tiếp tục tổ chức huấn luyện theo kế
hoạch. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện diễn tập phòng thủ huyện năm 2022. Nâng
cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tăng
cường đẩy mạnh công tác đấu tranh truy quét các loại tội phạm, phòng chống tệ
nạn xã hội. Thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phấn
đấu giảm cả ba tiêu chí.
- Tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách
nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ
cương hành chính; kiểm tra công vụ năm 2022 gắn với các nội dung thực hiện cải
cách hành chính.
- Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp giữa
năm của Hội đồng nhân dân cấp huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, VP (TĐT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vi Nông Trường

