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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 06/3/2023 đến ngày 21/3/2023 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 chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt Quyết định của 

UBND tỉnh, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng Nhân dân 

huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Chỉ đạo, lãnh 

đạo 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 thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát động sản xuất Na và các sản 

phẩm nông sản chủ lực theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn huyện 

Chi Lăng năm 2023; triển khai có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế; cấp mã 

số vùng trồng, cấp mã số cơ sở đóng gói, nhất là đối với cây ớt,... 

- Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023. Chỉ đạo, lãnh 

đạo quyết liệt, hướng dẫn xã Thượng Cường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 

xã Nhân Lý đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. 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”. 

- Đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án của kế hoạch năm 2023; đôn 

đốc đơn vị tư vấn, chủ đầu tư thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình 

dự án; đồng thời chỉ đạo thay thế các nhà thầu không đảm bảo tiến độ. Kịp thời 
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tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. 

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất 

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 - xã Y Tịch; Đường 

Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2), Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung 

thị trấn Chi Lăng... 

- 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; chú trọng rà soát, chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật 

về đất đai. 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 Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND huyện về 

việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Đến ngày 

02/3/2023 đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất 

đai (sửa đổi) tại các xã thị trấn và tổ chức thành công hội nghị lấy ý kiến đối với dự 

thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại huyện. 

- Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội huyện Chi Lăng.  

- Chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2023. Đẩy mạnh triển 

khai kinh tế số, Chính phủ điện tử, nâng cao kết quả thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện.  

- Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Chỉ đạo các 

đơn vị trường thực hiện nhiệm vụ năm học, tổ chức các hoạt động chuyên môn 

theo kế hoạch. Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, 

đầy đủ chính sách, chế độ đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công. 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ lớn của 

đất nước gắn với chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống tệ nạn 

xã hội; đảm bảo trật tự xã hội và an toàn giao thông.  

- 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. 

- Duy trì tốt chế độ trực theo quy định, tiếp tục tổ chức huấn luyện theo kế  

hoạch. 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, đảm bảo an toàn giao thông, phấn đấu giảm cả ba 

tiêu chí. 

- Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 về “Siết chặt kỷ cương, tăng cường 

trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Tăng cường kiểm tra kỷ 
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luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra công vụ năm 2023.  

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: Tổng diện tích gieo trồng các loại cây vụ Đông - Xuân 

đạt 1.211,5 ha, ước thực hiện hết quý I/2023 đạt 3.824,6 ha, bằng 76,6% so với cùng 

kỳ 1. Trong quý I/2023, trồng mới được 160 ha cây ăn quả, đạt 32% kế hoạch, bằng 

98% so với cùng kỳ, tập trung vào một số loài cây chính như: Na, đào, cây có múi,... 

* Trồng rừng: Trong quý I/2023, trồng rừng mới ước đạt 100 ha. 

* Vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất: Việc cung ứng giống, vật tư 

được đảm bảo đủ, kịp thời phục vụ cho sản xuất. 

* Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Phong trào 

“Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục 

được quan tâm thực hiện thiết thực, hiệu quả2. 

Chỉ đạo tổ chức thành công Lễ đón nhận xã Thượng Cường đạt “Xã đạt 

chuẩn nông thôn mới” năm 2022. 

b) cơ sở hạ tầng: Thực hiện giao khoán quản lý 13 tuyến và đường nội thị 

với tổng chiều dài 123,6Km. Trong quý I/2023 đã tổ chức cấp xi măng cho các xã, 

thị trấn được1.614,9 tấn xi măng, 25m cống, thực hiện bê tông hoá được 10,13 km 

đường các loại. Tiếp tục triển khai Đề án cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn; đường 

giaothông nông thôn; thực hiện xây dựng Cầu dân sinh trên địa bàn3 . 

Hướng dẫn các xã là chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện các nội dung đồ án điều 

chỉnh Quy hoạch chung xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030. Đẩy nhanh lập quy hoạch vùng huyện Chi Lăng, 

quy chế quản lý kiến trúc và chương trình phát triển đô thị thị trấn Đồng Mỏ, thị 

trấn Chi Lăng. Chỉ đạo rà soát quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch trụ sở công 

an trên địa bàn. 

d) Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã 

                                           

          1 Nhóm cây lương thực (ngô, lúa) thực hiện hết tháng 02/2023 đạt 100,0 ha, ước hết quý I/2023 đạt 1.575 ha, 

bằng 66,3% so với cùng kỳ; Nhóm cây có củ (khoai lang, sắn...) thực hiện hết tháng 02/2023 đạt 5,0 ha, ước hết quý 

I ước đạt 25,0 ha, 33,3% so với cùng kỳ; Nhóm cây thực phẩm (rau, đậu, khoai tây các loại...) thực hiện hết tháng 

02/2023 đạt 613,0 ha, ước hết quý I/2023 đạt 687,0 ha, tăng 3,2% so với cùng kỳ; Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày 

(thuốc lá, lạc, đậu tương...) thực hiện hết tháng 02/2023 đạt 850,3 ha, ước hết quý I/2023 đạt 954,6 ha, bằng 82,9% 

so với cùng kỳ; Nhóm cây hàng năm (ớt...) thực hiện hết tháng 02/2023 đạt 570 ha, ước hết quý I/2023 đạt 570 ha, 

bằng 83,2% so với cùng kỳ. 

2 Điểm tại xã Nhân Lý: tổng số người tham gia: 242 người, trong đó cán bộ, công chức cấp huyện 82; xã 40; Nhân dân 120 người. 

Kết quả dựng được 17 cột điện; kéo trên 600m đường dây điện tại thôn Lạng Giai A, Lạng Giai B. Xây dựng được 100m kè đường giao 

thông tại xóm Tằm Lốc, thôn Lạng Giai A. Vận chuyển 16 m3 đá; san lấp 20 m3 đất nền nhà văn hóa thôn Lạng Giai B. 

3 Xây dựng 03 cầu dân sinh, trong đó đã hoàn thành 02 cầu tại thôn Nà Mùm, xã Mai Sao và thôn Quán Hàng, xã Nhân Lý; 

đang thực hiện 01 cầu Nà Cai, thôn Mu Cai Pha, xã Quan Sơn. 
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Tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI huyện nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện 

Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế 

hoạch năm 2023; Ban hành kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 02/3/2023 về thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2023. Trong quý I/2023, trên địa bàn 

huyện có 02 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Lũy kế toàn huyện hiện có 98 

doanh nghiệp, 44 hợp tác xã. Chỉ đạo rà soát, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, những 

khó khăn vướng mắc của các HTX; cử 12 HTX tham gia Hội nghị Lãnh đạo tỉnh 

làm việc với HTX năm 2023 và lựa chọn các sản phẩm OCOP tham gia trưng bày 

bên lề Hội nghị Lãnh đạo tỉnh làm việc với HTX. 

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. Chỉ đạo các đơn vị trường tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm 

túc nhiệm vụ học kì II năm học 2022-2023. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 

phối hợp với các đơn vị xã, thị trấn rà soát số liệu, xây dựng kế hoạch thực hiện 

công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã/ thị trấn năm 2023 theo kế hoạch. 

- 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. 

Chỉ đạo phân bổ nguồn vốn và đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả các dự án 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2023; các chính sách dân tộc, các mô hình giảm nghèo và kế 

hoạch thực hiện các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. 

- Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao: 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế phụ nữ 

(08/3/1910-08/3/2023) gắn với hưởng ứng tuần lễ “Áo dài - di sản văn hóa Việt 

Nam”; kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 

26/3/2023). 

Chỉ đạo tăng cường triển khai kinh tế số, Chính phủ điện tử, nâng cao kết 

quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện. Tiếp tục 

tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 

Chi Lăng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân: 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. Tiếp tục duy trì các tiêu chí 

đối với các xã đã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.  
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Chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện giám sát, hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện 

trong việc thực hiện các gói thầu vật tư, trang thiết bị y tế; lựa chọn báo giá, các 

nhà thầu có đủ năng lực để đảm bảo có đủ thuốc, vật tư y tế đáp ứng cho nhu cầu 

khám chữa bệnh của người dân. 

2.2. Thu - chi ngân sách huyện 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến ngày 15/3/2023 đạt 

8,685 tỷ đồng, đạt 18,7% kế hoạch tỉnh giao, đạt 14,14% kế hoạch điều hành; ước 

thực hiện hết quý I/2023 đạt 11,170 tỷ đồng, đạt 20,07% kế hoạch tỉnh giao và đạt 

18,19% kế hoạch điều hành. 

Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến ngày 15/3/2023 là 

127,386 tỷ đồng, đạt 17,8% kế hoạch tỉnh giao, đạt 17,5% kế hoạch điều hành; ước 

thực hiện đến hết quý I/2023 đạt 144,796 tỷ đồng, đạt 20,26% kế hoạch tỉnh giao 

và đạt 19,84% kế hoạch điều hành, bằng 105,6% so với cùng kỳ. 

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 (bao gồm cả vốn kéo dài năm 2022 sang năm 

2023) là 157.573 triệu đồng để thực hiện 141 công trình, dự án (trong đó khởi công 

mới 60 công trình, dự án; chuyển tiếp 24 công trình; thanh toán khối lượng hoàn 

thành 57 công trình). Trong quý I/2023 đã thực hiện giải ngân được 24.651 triệu 

đồng/157.573 triệu đồng đạt 15,6% kế hoạch giao4. 

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 

                                           
4 + Về nguồn vốn đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn: Với 

tổng kế hoạch vốn đầu tư được phân bổ 9.480 triệu đồng, (trong đó: Hỗ trợ xi măng làm đường GTNT: 3.800 triệu 

đồng, bằng 40,08% tổng nguồn vốn theo NQ số 16/2021/NQ-HĐND) bao gồm: dự án khởi công mới 02 công trình, 

dự án với tổng số vốn 2.980 triệu đồng; thanh toán khối lượng hoàn thành cho 05 công trình, dự án hoàn thành với 

tổng số vốn 6.500 triệu đồng. Đến ngày 15/3/2023, các chủ đầu tư đã giải ngân thanh toán được 5.039 triệu 

đồng/9.480 triệu đồng, đạt 53% kế hoạch vốn giao. 

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: Với tổng kế hoạch vốn đầu tư được phân bổ 25.000 triệu đồng, tăng 15.000 triệu 

đồng so với tỉnh giao, để thực hiện thanh toán vốn cho 14 công trình, dự án với kế hoạch vốn giao 15.000 triệu 

đồng; 04 công trình, dự án khởi công mới với kế hoạch vốn giao 5.000 triệu đồng. Bố trí kinh phí đo đạc, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dự liệu đất đai cho 07 dự án với kế hoạch vốn 2.500 triệu đồng. 

Trích nộp 10% về Quỹ phát triển đất là 2.500 triệu đồng. Do giải ngân theo tiến độ thu tiền sử dụng đất, trong 2 

tháng đầu năm số thu sử dụng đất còn hạn chế, nên dự kiến hết quý I/2023 sẽ nhập TABMIS số thu được từ nguồn 

thu sử dụng đất để giải ngân thanh toán đối với các công trình dự án theo kế hoạch. 

+ Nguồn Vốn ĐTPT Nguồn vốn cân đối NSĐP (tỉnh quản lý): bố trí thanh toán vốn 02 dự án với tổng kế 

hoạch vốn 11.400 triệu đồng đối với 02 công trình. 

- Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Tổng kế hoạch vốn đầu tư được phân bổ 14.907 

triệu đồng, Trong đó: thanh toán vốn cho 05 dự án với kế hoạch vốn là 6.625 triệu đồng; khởi công mới 07 dự án với 

kế hoạch vốn: 8.282 triệu đồng. Đến ngày 15/3/2023, các chủ đầu tư đã giải ngân thanh toán được 4.616 triệu 

đồng/14.907 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch vốn giao. 

- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền 

núi: Tổng kế hoạch vốn đầu tư được phân bổ 47.872 triệu đồng, Trong đó: Bố trí thanh toán vốn cho 18 dự án với kế 

hoạch vốn: 12.318 triệu đồng; khởi công mới 20 công trình với kế hoạch vốn 35.554 triệu đồng. Đến ngày 

15/3/2023, các chủ đầu tư đã giải ngân thanh toán được 200 triệu đồng/47.872 triệu đồng, đạt 0,4% kế hoạch vốn 

giao. 

Để đảm bảo các trình tự thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án, UBND huyện đã bố trí kinh phí thực hiện 

từ nguồn thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 công trình xây dựng nông thôn mới tại xã 

Thượng Cường năm 2023 từ ngân sách huyện và nguồn kinh phí tạm ứng từ ngân sách tỉnh cho các dự án thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023. Các dự án trên đã được chủ đầu tư triển khai các bước 

khảo sát, lập, trình thẩm định. 

 



6 

 

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 phạm5. Công tác 

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. Tiếp tục triển khai, thực hiện 

Đề án 06/CP phục vụ Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06 (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”).  

3. Hạn chế, khó khăn 

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công của huyện còn thấp. Công tác giải phóng 

mặt bằng một số Dự án còn gặp khó khăn, tiến độ còn chậm: 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), Chợ nông 

sản và Khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng. Công tác tuyên truyền và trách 

nhiệm của Nhân dân trong công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng  

đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn còn hạn chế. Một số cơ 

quan, đơn vị chưa chủ động trong công tác tham mưu dẫn đến có nội dung thực 

hiện chưa được đầy đủ; một số xã chưa cụ thể hóa chương trình, kế hoạch thực 

hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

4.1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt Quyết định của 

UBND tỉnh, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng Nhân dân 

huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Chỉ đạo, lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được 

phê duyệt.  

4.2. Chỉ đạo gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ Xuân năm 2023; cung ứng 

đầy đủ, kịp thời và bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp. Chủ 

động các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chống đói, rét cho cây 

trồng, vật nuôi. Tiếp tục trồng rừng mới, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trồng rừng, 

trồng cây ăn quả; tăng cường chăm sóc quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng, 

nhất là phòng, chống ngăn chặn chặt phá rừng. 

                                           
5 - Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy: Bắt, khởi tố 01 vụ 01 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 

thu giữ 0,324g Heroin, 01 điện thoại di động, 150.000đ. Hiện tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.  

- Công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường: Phát hiện 10 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, môi 

trường (02 vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc thu giữ hàng hóa trị giá khoảng 40.000.000đ; 

04 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật thu giữ 11,756 m3 gỗ các loại; 01 vụ phá rừng trái phép, thu giữ 3,655 m3 gỗ tự nhiên; 01 vụ 

đào bới, san gạt mặt bằng không có giấy phép; 02 vụ sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản ngoài thiên nhiên). 

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tuần tra 112 ca, 321 lượt CBCS tham gia. Phát hiện 241 trường hợp 

vi phạm TTATGT. Trên địa bàn xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm 02 người chết, 03 phương tiện bị hỏng, tài sản ước tính 

205.000.000đ. 
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Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030; Nghị quyết về chính sách đặc thù 

khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025; Kế 

hoạch số 37-KH/HU, ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây 

dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai 

đoạn 2020 - 2030. 

4.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát động sản xuất Na và các 

sản phẩm nông sản chủ lực theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn huyện 

Chi Lăng năm 2023. 

4.4. Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023. Chỉ đạo, lãnh 

đạo quyết liệt, hướng dẫn xã Thượng Cường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 

xã Nhân Lý đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. 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”. 

4.5. Đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án của kế hoạch năm 2023; 

đôn đốc đơn vị tư vấn, chủ đầu tư thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các công 

trình dự án. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. 

4.6. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là 

các dự án trọng điểm, nhất là Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng... 

4.7. 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; chú trọng rà soát, chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm 

pháp luật về đất đai. 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. 

4.8. Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội huyện Chi Lăng.  

4.9. Chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2023. Đẩy mạnh 

triển khai kinh tế số, Chính phủ điện tử, nâng cao kết quả thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện.  

4.10. Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Chỉ đạo 

các đơn vị trường thực hiện nhiệm vụ năm học, tổ chức các hoạt động chuyên môn 

theo kế hoạch. Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, 

đầy đủ chính sách, chế độ đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công. 

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 
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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. 

4.11. Chỉ đạo công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ lớn 

của đất nước gắn với chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống tệ 

nạn xã hội; đảm bảo trật tự xã hội và an toàn giao thông.  

4.12. 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. 

4.13. Duy trì tốt chế độ trực theo quy định, tiếp tục tổ chức huấn luyện dân 

quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2023 theo kế hoạch. Chỉ 

đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ xã năm 2023. 

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, đảm bảo an toàn giao thông, phấn đấu giảm cả ba tiêu chí. 

4.14. 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 2023 gắn với các nội dung thực 

hiện cải cách hành chính.  

 

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 
 

 

 

 


		2023-03-24T11:08:52+0700


		2023-03-24T11:08:52+0700


		2023-03-24T11:08:52+0700




