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Phần 1:
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH QUÝ I NĂM 2016
I. VỀ KINH TẾ
1. Nông nghiệp
Trồng trọt:
Ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành
tập trung đôn đốc việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân theo đúng kế hoạch, khung
lịch thời vụ, diện tích các loại cây trồng. Tính đến ngày 15/3/2016 toàn huyện đã
gieo trồng được: Lúa 4.024 ha, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước; Ngô 510 ha,
tăng 0,79% so với cùng kỳ năm trước; Khoai lang 490 ha, tăng 1,45%; Cây chất bột
khác 675ha, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Sắn 1.350 ha, giảm 3,16% so với
cùng kỳ năm ngoái. Lạc 1.312 ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; Rau các loại
715 ha, tăng 1,71% so với cùng kỳ năm trước; Đậu các loại 140 ha, giảm 2,17% so
với cùng kỳ năm trước.
Tình hình sâu bệnh: Do thời tiết diễn biến thất thường, tạo điều kiện cho nhiều
loại sâu bệnh phát triển, cụ thể: Trên cây lúa: Đã xuất hiện bệnh đạo ôn với diện tích
nhiễm 20 ha, tỷ lệ bệnh trung bình 3-15%, nơi cao 18-20%, cấp bệnh phổ biến là cấp
1-3, tại các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Chấp, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm… trên những chân
ruộng dùng giống nhiễm (P6, IR 35366, PC 15, HC95, IR 38, SV 181…) và ruộng
gieo dày, bón phân không cân đối. Dự báo trong thời gian tới bệnh đạo ôn sẽ phát
sinh và gây hại nặng hơn; Trên cây Lạc: Bệnh lỡ cổ rễ bắt đầu gây hại; Sâu xanh ăn
lá xuất hiện ở giai đoạn phân cành. Bệnh đốm lá cũng xuất hiện nhiều sau rét; Trên
cây Môn: Hiện tượng đốm lá, cháy lá, thối tàu xuất hiện khá phổ biến; Trên cây rau
màu, đậu các loại: Sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh lở cổ rễ hại rau.
Tình hình chuột phá hoại sản xuất nhất là đối với cây lúa, UBND huyện đã chỉ
đạo hỗ trợ 7.170 bẩy diệt chuột cho các HTX đồng thời thường xuyên chỉ đạo tổ
chức ra quân diệt chuột, đến nay đã diệt hơn 7.500 con chuột.
Tình hình xâm nhập mặn tại thôn Tây xã Vĩnh Kim ảnh hưởng 0,5 ha đất lúa làm
cây lúa bị chết, UBND huyện đã giao phòng NN&PTNT phối hợp với xã Vĩnh Kim
kiểm tra độ mặn trên ruộng lúa, kết quả đo được là 4 và đã báo cáo sở NN&PTNT để
xin hướng xử lý.
Cây Cao su: Tổng diện tích thực hiện là 6.582ha, tăng 0,4% (+23 ha) so với
cùng kỳ năm ngoái. Đối với cây cao su đang trong giai đoạn bắt đầu bước vào thời
kỳ thay lá nên ngừng khai thác mũ.
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Cây Hồ tiêu: Tổng diện tích hiện có là 1.229 ha, tăng 7,1% (+82 ha) so với
cùng kỳ năm ngoái. Diện tích cho sản phẩm 958 ha; cây hồ tiêu đang trong thời kỳ
kết trái.
Do ảnh hưởng của đợt rét đậm từ ngày 18/01 đến 27/01/2016, đã làm 740 ha
cây Hồ tiêu bị hiện tượng rụng đốt và lá xanh hàng loạt, một số vườn ở vùng trũng
thấp hay nằm trong đường đi của các luồng gió lạnh còn bị rụng thêm chuỗi và khô
đọt non, đồng thời bệnh chết nhanh xuất hiện, hiện nay đã phục hồi trở lại.
UBND huyện tổ chức ra quân tết trồng cây làm điểm ở 2 trường: Trường Tiểu
học số 2 Vĩnh Lâm và THCS Vĩnh Nam vào ngày 15/2/2016 (mồng 8 tết); tại cả 02
điểm đã tổ chức chu đáo tạo khí thế thi đua ra quân sản xuất đầu năm.
Chăn nuôi:
Tổng đàn trâu hiện có 4.455 con so với cùng kỳ giảm 0,4% (-16 con). Tổng
đàn bò hiện có 10.315 con so với cùng kỳ tăng 3,28% (+328 con). Tổng đàn lợn
44.703 con so với cùng kỳ tăng 0,38% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số gia cầm
hiện có 417.500 con so với cùng kỳ tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý I sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng cao để phục vụ Tết Nguyên
Đán và các Lễ theo phong tục tập quán của dân tộc.
UBND huyện đã ban hành kế hoạch và giao chỉ tiêu tiêm phòng gia súc, gia
cầm cho các địa phương năm 2016; chỉ đạo các địa phương chủ động phòng chống
dịch bệnh lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm và đói rét cho đàn vật nuôi. Chỉ
đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra
vệ sinh thú y.
Ngày 02/3/2016, có 01 con bò của hộ ông Nguyễn Văn Yên - Huỳnh Xá Hạ Vĩnh Sơn bị bệnh lở mồm long móng. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp
& PTNT, trạm Thú y huyện cùng chính quyền xã Vĩnh Sơn chỉ đạo đội ngũ nhân
viên thú y thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh (Điều trị bò bệnh,
phun hóa chất khử trùng tiêu độc, tiêm phòng 900 liều vắc xin,…) nên sau 5 ngày bò
đã khỏi bệnh, không lây lan ra diện rộng.
Chỉ đạo các xã, thị trấn từ ngày 03 - 15/3/2016 tổ chức tiêm 10.000 liều vắc
xin lở mồm long móng cho đàn trâu bò.
Thuỷ sản:
Diện tích nuôi trồng thủy sản 833,7 ha, tăng 2,09% (+17,1 ha) so với cùng kỳ
năm trước. Trong đó: diện tích nuôi cá 540,2 ha, diện tích nuôi tôm 293,5 ha, tăng
3,49% (+9,9ha) so với cùng kỳ năm trước.
Hiện tại, số diện tích nuôi tôm sú đang được nạo vét, xử lý ao hồ để đưa vào
thả nuôi theo kế hoạch. Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng đã thả giống được 17 ha,
bằng với cùng kỳ năm trước (tập trung ở 2 xã Vĩnh Thái và Vĩnh Thạch).
Ngư dân tiếp tục đầu tư phương tiện tàu thuyền và ngư lưới cụ, kết hợp
phương thức đánh bắt gần bờ và xa bờ đã đưa lại hiệu quả cao trong khai thác biển.
Quý I sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản ước đạt 949,5 tấn, tăng 5,7% so với
cùng kỳ năm trước. Trong đó: Sản lượng nuôi trồng 385 tấn, tăng 5,7% so với cùng
kỳ năm trước. Sản lượng đánh bắt 564,5 tấn.
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Trong những ngày đầu năm, hầu hết các thuyền của ngư dân xã Vĩnh Thái ra
khơi đều bắt được từ 2-5 kg tôm hùm. Có thuyền trúng lớn gần 10kg/ một chuyến.
Tư thương mua ngay tại bãi với giá từ 500.000 - 800.000/1kg đem đến thu nhập cao
cho bà con ngư dân xã Vĩnh Thái, tạo niềm vui cho sự khởi đầu một năm mới, hứa
hẹn những thắng lợi mới trong khai thác hải sản ở vùng biển bãi ngang của huyện
Vĩnh Linh.
Thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách
phát triển thủy sản, hiện nay đã hoàn thành đóng mới và đưa vào hoạt động 01 tàu
(thị trấn Cửa Tùng) và đang trong thời gian hoàn thành 02 tàu (thị trấn Cửa Tùng).
Cùng với việc chỉ đạo sản xuất, UBND huyện đã chỉ đạo phòng NN&PTNT
hướng dẫn, đôn đốc các HTX quyết toán tài chính năm 2015 để tổ chức đại hội
thường niên. Đôn đốc các HTX chưa chuyển đổi theo Luật HTX 2012 thực hiện
hoàn thành chuyển đổi trong Quý I/2016, đến nay đã chuyển đổi được 55 HTX trên
tổng số 59 HTX.
Kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa để đầu
tư sửa chửa, nâng cấp, nạo vét kênh mương thủy lợi.
2. Công nghiệp, xây dựng
Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN (Giá so sánh năm 2010)
quý I năm 2016 ước thực hiện 164,39 tỷ đồng; đạt 105,81% so với cùng kỳ. Trong
đó: khu vực nhà nước đạt 47,58 tỷ đồng, khu vực ngoài quốc doanh đạt 116,81 tỷ
đồng. Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong quý I/2016 đạt được như
sau: Ti tan 3.870 tấn; gạch xây các loại 8,97 triệu viên; cát sạn 13.500 m3; nước máy
121.000m3.
Xây dựng: Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong quý I/2016 ước thực
hiện 10,53 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách huyện 9,21 tỷ đồng; Ngân sách cấp xã: 1,32
tỷ đồng.
Trong quý I/2016, chủ yếu thi công những công trình chuyển tiếp của năm
2015 và công trình kế hoạch 2016, như: Xây dựng Bloc vĩa hè đường Trần Phú và
Trần Hưng Đạo; Trụ sở xã Vĩnh Trung; Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Vĩnh Khê;
Trường mầm non Bình Minh, thị trấn Cửa Tùng; Đường giao thông Thạch KimHiền Hòa; Trường tiểu học Rào Trường xã Vĩnh Hà, ... và chuẩn bị thi công các
công trình kế hoạch 2016.
Đôn đốc các chủ đầu tư, các Ban QLDA thanh toán vốn ĐT XDCB các công
trình còn tồn động. Đã thẩm định kế hoạch đấu thầu cho 10 công trình; 03 hồ sơ mời
thầu, 02 hồ sơ kết quả đấu thầu; thẩm tra chủ trương đầu tư cho 15 công trình và
quyết toán công trình hoàn thành cho 5 công trình.
3. Giao thông - vận tải và Thương mại - dịch vụ
Giao thông - vận tải: Hoạt động giao thông vận tải đã phục vụ tốt vận chuyển
hàng hoá và hành khách đi lại trên địa bàn huyện: Trong quý I đã vận tải hàng hoá
được 223.000 tấn, luân chuyển hàng hoá 4.250.000 tấn/Km; Vận tải 289.000 hành
khách, luân chuyển 6.420.000n/km; Doanh thu vận tải đạt 41,75 tỷ đồng.
Thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ quý
I/2016 ước thực hiện 654,26 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 104,94%, trong đó bán lẻ 3

ước đạt 485,68 tỷ đồng. Thường xuyên kiểm tra công tác bình ổn giá cả hàng hóa
(đặc biết trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016). Cấp phép bán lẽ
rượu và thuốc lá cho các thương nhân trên địa bàn huyện, tổng số có 08 giấy phép đã
được cấp trong đó: Rượu 04 giấy phép; Thuốc lá 04 giấy phép. Chuẩn bị công tác
đăng ký nhãn hiệu các loại sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn là: Môn, Ném, Nước
mắm Cửa Tùng và Sắn dây Vĩnh Linh.
4. Tài chính - Tín dụng
Thu ngân sách trong tháng 3 thực hiện 30,7 tỷ đồng, tổng thu 3 tháng đầu năm
là 100,8 tỷ đồng, đạt 31,5% KH năm; trong đó thu trên địa bàn 11,6 tỷ đồng, đạt
19,8% KH năm. Tổng Chi ngân sách 3 tháng đầu năm 57,9 tỷ đồng đạt 19,2% KH
năm, trong đó chi trong tháng 3 ước 25,7 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách huyện 3 tháng
44,3 tỷ đồng đạt 20,6% KH năm.
Giao dự toán thu, chi NSNN cho các xã, thị trấn, cơ quan HCSN, các đơn vị
trường học và các công trình XDCB năm 2016; Nhập dự toán TABMIS cho các đơn
vị được kịp thời và ghi thu, ghi chi các nguồn thu để lại tại đơn vị với tổng số trên
19,0 tỷ đồng đồng thời tiến hành công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2016.
Đã tổng hợp các báo cáo: Báo cáo Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm
2015; Báo cáo thực hiện tự chủ theo Nghị đinh 43 và 130 năm 2015; Báo cáo quyết
toán kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 3-5 tuổi; Báo cáo quyết toán kinh phí
thực hiện chính sách mua BHYT năm 2015 cho người nghèo, người dân tộc thiểu số;
Báo cáo các danh mục triển khai quy hoạch năm 2016 trên địa bàn; tổng hợp báo cáo
nhu cầu đầu tư bê tông hóa và kiên cố hóa kênh mương năm 2015 và nhu cầu năm
2016; Báo cáo đánh giá tổng thể giám sát đầu tư năm 2015 trên địa bàn huyện; Tổng
hợp lập dự toán bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Tổ chức 02 tập huấn chủ tài khoản, kế toán các đơn vị trên địa bàn huyện; tổ
chức 02 lớp tập huấn công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành cho kế toán
các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị trường học; Tổ chức 01 lớp tập
huấn công tác quản lý tài sản cho kế toán các đơn vị.
Rà soát đối chiếu, chuyển nguồn kinh phí năm 2015 sang năm 2016. Rà soát,
sửa đổi các thủ tục hành chính áp dụng và đưa ra mục tiêu năm 2016.
Triển khai công tác quyết toán thu, chi NSNN trên địa bàn huyện năm và các
nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015.
Xây dựng Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện NQ Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVI, NQ Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển KT-XH 5
năm giai đoạn 2016-2020.
Đã thẩm định 163 bộ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể, HTX từ bộ phận 1 cửa
chuyển qua theo quy trình TCVN ISO 9001: 2008, tất cả các hồ sơ đúng hẹn 100%.
Tham gia với các cơ quan Hạt kiểm lâm, Công an huyện, Đội QLTT số 3, Chi
cục Thi hành án dân sự tổ chức định giá, bán đấu giá tài sản tịch thu SQNN số tiền
thu nộp ngân sách: 256.670.000 đồng.
Đã tiến hành thẩm định phê duyệt giá mua sắm và sữa chữa tài sản cho các
đơn vị sát đúng giá nhà nước qui định hoặc giá thị trường đảm bảo thời gian; định
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giá tài sản phục vụ cho công tác trong lĩnh vực tố tụng hình sự kịp thời khi cơ quan
chức năng yêu cầu 04 vụ.
Các Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân
dân đáp ứng kịp thời việc cho vay để phát triển sản xuất và kinh doanh dịch vụ.
5. Tài nguyên môi trường
Quý I năm 2016 cấp được 652 giấy với diện tích 422,5 ha.
Hồ sơ tiếp nhận và giao trả từ bộ phận “01 cửa’’ như sau:
- Hồ sơ tồn trong thời gian giải quyết: 171 hồ sơ
- Hồ sơ tiếp nhận:

904 hồ sơ.

+ Hồ sơ đủ điều kiện ban đầu:

776 hồ sơ.

+ Hồ sơ không đủ điều kiện ban đầu:

128 hồ sơ.

- Hồ sơ hoàn thiện giao trả bộ phận 01 cửa: 864 hồ sơ. Trong đó:
+ Hồ sơ đúng và trước thời gian:

833 hồ sơ. Chiếm tỷ lệ 96,5%.

+ Hồ sơ quá thời gian:

31 hồ sơ. Chiếm tỷ lệ 3,5%

- Hồ sơ đang trong thời gian thụ lý :

83 hồ sơ.

Trong Quý I, Giao dịch đảm bảo đăng ký thế chấp 748 trường hợp, xoá thế
chấp 485 trường hợp. Hoàn thành số liệu thống kê đất đai cấp xã, đang tiến hành
tổng hợp số liệu cấp huyện.
Đo đạc chính lý biến động 35 hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất,
đang xử lý 44 hồ sơ. Thẩm tra hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cho hai xã
Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa thực hiện dự án chỉnh lý biến động xây dưng cơ sở dữ liệu
địa chính trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo các xã, thị trấn lập kế hoạch đưa các khu đất quy hoạch vào đấu giá
quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và xây dựng hạ tầng đô
thị. Xây dựng dự thảo kế hoạch quy hoạch tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất
trên địa bàn huyện; Thẩm định hồ sơ quy hoạch xã Vĩnh Long, thị trấn Cửa Tùng;
Xây dựng kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn
2015- 2020.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác khoáng sản nước trên địa bàn huyện đối
với các doanh nghiệp hoạt động khai thác Ti Tan, cát sạn, kiểm tra việc xả thải
nguồn nước trong sản xuất vào môi trường. Phối hợp với sở Tài nguyên và Môi
trường kiểm tra khai thác cát sạn trên sông Bến Hải gây sạt lở bờ sông.
Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND xã Vĩnh Hà kiểm tra ngăn
chặn việc phá rừng tại tiểu khu 558 thuộc xã Vĩnh Hà.
* Công tác GPMB:
Giải quyết vướng mắc còn tồn đọng trong công tác GPMB công trình Mở rộng
QL1, cụ thể là: Trình phương án bố trí quỹ đất cho gia đình ông Trần Đức Hữu, Trần
Hiếu, Ngô Thị Vững và phương án BT, HT GPMB hỗ trợ tầng 1 cho hộ bà Trần Thị
Hương – Khóm Vĩnh Tiến, TT Hồ Xá.
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Họp thẩm định hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị
rạn nứt trong quá trình thi công công trình mở rộng quốc lộ 1 để trình UBND tỉnh phê
duyệt. Chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình mở rộng QL1 (đợt 13)
xã Vĩnh Sơn; tiền khen thưởng bàn giao mặt bằng đúng tiến độ (đợt 19) xã Vĩnh
Chấp.
Hoàn thiện hồ sơ GPMB và phối hợp với Ban QLDA sở nông nghiệp chi trả
tiền BT, HT cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Hệ thống tưới La Ngà thuộc
Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị (đợt 2) thuộc
các xã: Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy và xã Vĩnh Hà.
Triển khai công tác kiểm kê, lập phương án BT, HT GPMB (đợt 3) công trình:
Hệ thống tưới La Ngà thuộc Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)
tỉnh Quảng Trị. Hạng mục kênh tiêu Vĩnh Sơn, kênh tiêu 304 xã Vĩnh Lâm và xã
Vĩnh Thủy.
Thẩm định phương án GPMB Tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân
phối nông thôn – phần mở rộng tỉnh Quảng Trị (vay vốn ADB) các phần bổ sung xã
Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tú và Dự án phân phối hiệu quả DEP vay vốn Ngân hàng thế
giới thuộc TT Cửa Tùng, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành.
Kiểm kê GPMB hành lang an toàn lưới điện Tiểu dự án Cải tạo và nâng cấp
lưới điện phân phối nông thôn huyện Vĩnh Linh (KFW chưa sử dụng hết) xã Vĩnh
Hòa, Vĩnh Thành.
* Công tác bán đấu giá QSD đất
Phối hợp với công ty đấu giá tổ chức bán đấu giá (ngày 26/12/2015) trụ sở
Phòng Nội vụ và trụ sở phòng LĐ, TB&XH với tổng số tiền đấu trúng là
9.852.079.000 đồng.
Xem xét và xin ý kiến về mức giá khởi điểm các lô đất thuộc các xã: Vĩnh
Chấp, Vĩnh Hiền, Vĩnh Nam, Vĩnh Tân và TT Bến Quan để triển khai công tác bán
đấu giá QSD đất.
6. Xây dựng nông thôn mới
UBND tỉnh đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho các
xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Thành, Vĩnh Nam, Vĩnh Hiền, đưa tổng số các xã đạt chuẩn
Nông thôn mới toàn huyện lên 7/19 xã.
Rà soát nhu cầu đầu tư đạt chuẩn và đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới năm
2016 đối với 03 xã: Vĩnh Tú, Vĩnh Hòa, Vĩnh Trung. Phối hợp làm việc với Văn
phòng điều phối tỉnh tổ chức rà soát lại nhu cầu, năng lực vốn của các xã đăng ký đạt
chuẩn năm 2016.
Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nguồn vốn Chương trình MTQG XD NTM năm 2015 tại 2 xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Trung.
Tổng hợp báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2010-2015. Tổng hợp báo cáo về nhu cầu đào tạo nghề lao động
nông thôn (nghề nông nghiệp) chuẩn bị kế hoạch đào tạo nghề năm 2016.
Báo cáo tình hình thực hiện quyết định 1996/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm
2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng
6

Điều phối giúp BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới các cấp; Thành lập Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện Vĩnh Linh.
7. Hoạt động khoa học và công nghệ
Trong quý I đã kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ huyện.
Tiến hành xét chọn 02/11 đề tài đăng ký năm 2016.
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Giáo dục & đào tạo
a. Hoạt động dạy và học
Nhìn chung các trường đã tổ chức dạy học nghiêm túc, đúng nội dung và tiến
độ chương trình. Các hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đã
được thực hiện thường xuyên. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có học lực
yếu được chú trọng và thực hiện có hiệu quả.
*Chất lượng cuối kì như sau:
- Ngành học MN:
* Cân nặng: Nhà trẻ: Trẻ suy dinh dưỡng: 47/722, chiếm tỷ lệ 6,5%.
Mẫu giáo: Trẻ suy dinh dưỡng 282/4303, chiếm tỷ lệ 6,6%
* Chiều cao: Nhà trẻ: Trẻ thể còi: 50/722, chiếm tỷ lệ 6,9%
Mẫu giáo: thể còi: 287/4303, chiếm tỷ lệ 6,7%.
- Chất lượng giáo dục toàn diện cấp Tiểu học (cả 2 mặt năng lực và phẩm
chất:
+ Có 6790/6876 học sinh được xếp loại đạt mức độ hoàn thành và phát triển
năng lực đạt tỷ lệ 98,6%. Kết quả tương đương năm học trước.
+ Có 6868/6876 học sinh được xếp loại đạt mức độ hoàn thành và phát triển
phẩm chất đạt tỷ lệ 99,88%. Kết quả tương đương năm học trước.
- Chất lượng giáo dục THCS:
+ Về hạnh kiểm: Tốt: 71,76%, Khá: 23,92% , TB: 3,97%, Yếu: 0,35%. So
với cùng kì năm học trước, học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt tăng 3,56%, khá giảm
2,5% trung bình và yếu gần tương đương.
+ Về học lực: Giỏi: 17,72%, Khá: 42,86%, Trung bình: 34,53%, Yếu: 6,73%,
Kém: 0,16%. So với cùng kỳ năm học trước, học sinh xếp loại học lực giỏi tăng
1,92%, khá giảm 1,6%, trung bình giảm 1,57%, yếu, kém gần tương đương.
- Chất lượng giáo dục PTTH:
+ Về hạnh kiểm: Tốt 50,45%; Khá 37,20%; Trung bình 9,50%; Yếu 2,85%.
- Về học lực: Giỏi 6,68%; Khá 39,98%; Trung bình 37,94%; Yếu 12,43%,
Kém 2,97%.
Tổ chức và tham gia các Hội thi cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả cao. Kỳ thi
học sinh giỏi lớp 9 (10 bộ môn) đạt giải 4 (tăng 3 bậc), góp phần khẳng định vị trí
chất lượng giáo dục của huyện.
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b. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng
giáo dục
Toàn huyện có thêm 01 trường được công nhận mới là TH Vĩnh Hiền; các
trường còn lại đang đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục để tiếp tục đề nghị
công nhận vào cuối năm học này.
Công tác kiểm định chất lượng giáo dục: Hoàn thành đánh giá ngoài ở các
trường: MN Vĩnh Giang, MN Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy.
65/65 trường và cơ quan Phòng GD&ĐT đã thực hiện nghiêm túc lịch nghỉ tết
theo quy định chung. Phòng GD&ĐT và tất cả các trường đã bố trí, phân công người
trực bảo vệ cơ quan, trường học nghiêm túc 24h/24h hàng ngày theo kế hoạch. Đảm
bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các ngày nghỉ tết nguyên đán Bính Thân,
đảm bảo an toàn về người và tài sản; không có học sinh, giáo viên vi phạm pháp luật
về an toàn giao thông, sử dụng pháo và chất cháy nổ.
c. Công tác tài chính, cơ sở vật chất
UBND huyện phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 cho các trường. Đưa vào sử
dụng công trình phòng học bộ môn ở THCS Vĩnh Thái. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng ở MN Bình Minh. Một số trường còn lại
tranh thủ các nguồn ngâ sách huyện, xã hội hóa đã tiến hành xây dựng, tu bổ, mua
sắm cơ sở vật chất và thiết bị dạy học như TH Kim Đồng: 141 triệu đồng, TH Nguyễn
Bá Ngọc: 901 triệu đồng, TH Vĩnh Hiền: 467 triệu đồng, TH Vĩnh Nam: 13 triệu
đồng, MN Số 2 Vĩnh Long: 66 triệu đồng, MN Bến Hải: 12 triệu đồng, MN Vĩnh
Hòa: 22 triệu đồng, MN Vĩnh Thạch: 500 triệu đồng, MN Sơn Ca: 102 triệu đồng…
và TH Võ Thị Sáu chuẩn bị xây dựng nhà đa chức năng với mức đầu tư là 2 tỷ đồng.
2. Văn hóa – Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông
a. Công tác thông tin, tuyên truyền
Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
triển khai, thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị diễn
ra trong quý I như: Tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng; Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Tết Bính
Thân - 2016; Công tác tuyển quân năm 2016… cụ thể là: 100% xã, thị trấn đã xây
dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại
hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; Mừng Xuân Bính Thân và các nhiệm vụ chính trị
của quê hương, đất nước.
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
b. Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân,
chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra sôi
nổi từ huyện đến cơ sở.
Tại trung tâm huyện, giải bóng chuyền Mừng Đảng - mừng Xuân của thị trấn
Hồ Xá khai mạc vào sáng ngày mùng 4 Tết và hầu hết các địa phương trong toàn
huyện đều tổ chức hoạt động Văn hóa Văn nghệ và Thể dục thể thao, các trò chơi
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dân gian để mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các
cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.
c. Xây dựng đời sống văn hoá, công tác gia đình
UBND huyện ban hành quyết định kiện toàn lại Ban chỉ đạo Công tác gia
đình và Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và các ban đã xây dựng kế
hoạch hoạt động năm 2016 để chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện.
Chỉ đạo, hướng dẫn 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà thực hiện đề án
“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số”.
d. Công tác du lịch, bảo tồn bảo tàng, thư viện
Kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn
huyện làm thủ tục đăng ký đạt chuẩn dịch vụ lưu trú du lịch
Thư viện thường xuyên mở cửa phục vụ bạn đọc, trong quý I đã có gần 900
lượt đọc giả mượn và đọc sách.
Bảo tàng thường xuyên mở cửa phục vụ khách thăm quan, hướng dẫn cho
120 tân binh của huyện đến thăm bảo tàng trước lúc lên đường nhập ngũ.
e. Công tác Thông tin và Truyền thông
Đài truyền thanh huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, phân công phóng viên
bám sát nội dung kế hoạch, chương trình công tác của lãnh đạo huyện, bám sát cơ sở
để phản ánh, đưa tin kịp thời các hoạt động kinh tế xã hội, gương người tốt việc tốt,
các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong năm 2015 và trong quý I năm 2016.
Tập trung tuyên truyền việc thực hiện cải cách hành chính, kế hoạch ứng dụng
CNTT trong cơ quan nhà nước và kế hoạch thông tin đối ngoại 2016.
Chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực
văn hóa văn nghệ, thông tin truyền thông và TDTT. Kiện toàn đội kiểm tra liên
ngành, tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và
Internet ở 17 cơ sở, phát hiện 06 cơ sở vi phạm và đã xử lý dứt điểm.
3. Lao động, Thương binh&Xã hội
a. Công tác chính sách, có công

.

Tiếp nhận, thụ lý 589 hồ sơ, quyết định các loại trong đó: 110 hồ sơ người
HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học; 5 hồ sơ tù đày; 198 quyết định thờ cúng; rà soát
30 hồ sơ thờ cúng; 93 hồ sơ mái táng phí; 70 hồ sơ bảo hiểm mới, 23 hồ sơ đính
chính thông tin đang tiến hành xử lý và thẩm định 11560 đối tượng đáo hạn BHYT.
Xác minh 60 hồ sơ BMVNAH có sự sai sót về thông tin, tiến hành thủ tục
đính chính, lập hồ sơ trình trong quý II năm 2016.
Thực hiện tốt chương trình Hoa dâng mộ liệt sỹ, lần 2 thay mới hoa ở 8704
phần mộ liệt sỹ ở các nghĩa trang Liệt sỹ trong toàn huyện. Tổ chức các hoạt động
Đền ơn đáp nghĩa, thăm tặng quà cho đối tượng chính sách người có công nhân dịp
Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.
b. Công tác bảo trợ xã hội – Lao động – việc làm, giảm nghèo
Trong quý I năm 2016, UBND huyện ban hành 30 Quyết định thuộc các đối
tượng hưởng chính sách xã hội, trong đó:
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- Người khuyết tật: 05
- Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên: 17
- Mai táng phí: 02
- Đơn thân nuôi con: 02
- Hộ gia đình nuôi NKT: 01
- Cắt trợ cấp: 03
Tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách người có công; bệnh nhân điều
trị tại Bệnh viện đa khoa huyện vào đêm 30 tết; đối tượng lang thang cơ nhỡ; thăm,
chúc tết 3 xã V.Ô, V.Khê và V. Hà; các đơn vị trực tết. Tổ chức vệ sinh, thay hoa tại
các nghĩa trang trên địa bàn huyện. Tổ chức cấp phát tiền, quà tặng của các tổ chức, cá
nhân tặng người có công, người nghèo trong dịp tết Nguyên Đán trên 4 tỷ đồng cụ thể
như sau:
* Qùa chính sách người có công
Đã chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công đến tháng 02/2016 trên 5,4 tỷ. Chi
quà của Chủ Tịch nước: 6201 suất/1,267 tỷ; quà của tỉnh: 4304 suất/430,4 triệu; Chi
thăm tặng quà cho đối tượng người có công với 103 suất/63,860 triệu đồng; lãnh đạo
tỉnh thăm tết 2 suất/2 triệu đồng.
* Quà chính sách xã hội:
- Trợ cấp cứu đói gạo đột xuất: 3870 khẩu/15kg = 58.050 kg.
- Tổng cộng quà chính sách xã hội do các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ: 1100
suất/581,8 triệu đồng, gồm:
+ Quà chương trình nối vòng tay nhân ái: 440 suất/500,000 suất =220 triệu đồng.
+ Quà của ngân hàng BIDV: 210 suất x300,000 đồng/suất = 63 triệu đồng.
+ Quà Viettel tặng: 350 điện thoại/đối tượng, trị giá 231 triệu đồng.
+ Tài trợ học bổng, mừng tuổi của tổ chức ShiShan: 100 suất x 678,000 đồng
= 67,8 triệu đồng.
- Thăm người lang thang cơ nhỡ: 50 suất x 100 nghìn đồng = 5 triệu đồng.
- Thăm bệnh nhân nội trú tại BVĐK Vĩnh Linh: 100 suất x 100 nghìn đồng =
10 triệu đồng.
* Quà theo kênh Hội chữ thập đỏ: tổng cộng 900 suất/388 triệu đồng, gồm:
- Hội từ thiện Đồng nai: 300 suất x 300 nghìn đồng = 90 triệu đồng.
- Quà đạo trạng tịnh độ thiền viện Van Hạnh: 500 suất x 511 nghìn đồng =
255,5 triệu đồng. (Vĩnh Ô: 300 suất, Vĩnh Hà: 200 suất).
- Quà tỉnh hội CTĐ 20 thùng hàng gia đình, 20 suất quà trị giá: 100 nghìn
đồng/suất. Tổng: 12 triệu đồng.
- Quà của công ty bia Huế: 10 suất trị giá: 6 triệu đồng.
- Quà của hội CTĐ huyện: 70 suất x 350.000 suất = 24 triệu đồng.
* Chương trình Xuân yêu thương:
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BTV huyện đoàn phối hợp với hội NTT&TMC huyện tổ chức: 81 cháu học
sinh con hộ nghèo/65,998 triệu dồng.
Vận động 9 suất quà bảo trợ theo chương trình Mỗi tổ chức gắn với 1 địa chỉ
nhân đạo: 200 cháu/tháng/3 năm.
Ngoài ngân sách Nhà nước, huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo các địa phương vận
động các tổ chức đoàn thể, các cá nhân giúp đỡ các hộ gặp khó khăn trước Tết.
Tổ chức viếng NTLS nhân kỹ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng CS Việt nam
và Tết cổ truyền của dân tộc.
Thực hiện tốt công tác tài chính, ngân sách; Chi trả trợ cấp ưu đãi cho người
có công; quà của Chủ Tịch nước: của tỉnh kịp thời, đúng thời gian quy định;
Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch dạy nghề cho LĐNT.
Triển khai kế hoạch công tác xây dựng xã phường lành mạnh tại các địa bàn
nghi ngờ có dấu hiệu mại dâm trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo đơn vị kiểm tra khảo sát lại hồ sơ các xã đề nghị hưởng chế độ chính
sách Bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật.
Chỉ đạo phòng Nội vụ, phòng LĐTBXH, phòng Y tế, phòng GD&ĐT và các
xã thị trấn triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ chuyên trách
xã, thôn, giáo viên mầm non.
Tiếp nhận và nghiệm thu phiếu điều tra hộ nghèo cuối năm 2015, tổng hợp
danh sách hộ nghèo của các xã, thị trấn. Quyết định phê chuẩn kết quả điều tra, rà
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020.
c. Công tác Trẻ em, bình đẵng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ
Tặng học bổng CI và quà mừng tuổi cho 100 học sinh nghèo vượt khó: 80
triệu đồng; Trao 40 suất BTTE có hoàn cảnh khó khăn từ quỹ BTTE huyện.
Tổ chức trao tặng 70 xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn;
Đôn đốc UBND các xã, thị trấn lập danh sách mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các
loại đối tượng chính có công, BTXH, trẻ em dưới sáu tuổi, DDBDTTS.
4. Y tế - Dân số KHHGĐ
a. Công tác y tế
UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế, các phòng, ban,
đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn về việc tăng cường công tác Phòng chống
dịch bệnh, mùa Đông – Xuân đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Kế
hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Bính Thân và
mùa Lễ hội Xuân 2016.
Kiện toàn Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016 và đã
tiến hành thanh, kiểm tra trên 30 cơ sở dịch vụ ăn uống, kinh doanh hàng tạp hóa,
trong đó cảnh cáo, nhắc nhở 7 cơ sở và hủy sản phẩm không có nhãn mác và nguồn
gốc xuất xứ và hết hạn sử dụng ở 01 cơ sở .
Tình hình dịch bệnh khá ổn định, trong Quý I không có vụ ngộ độc thực phẩm
lớn xảy ra trên địa bàn.
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Hoạt động khám chữa bệnh diển ra ổn định, số bệnh nhân đến KCB tại các cơ
sở y tế công lập chiếm tỷ lệ cao; Tổng số lượt bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện đa
khoa huyện trong quý là 41.276 lượt bệnh nhân, không có bệnh nhân tử vong vì lý
do chuyên môn; Tổng số bệnh nhân đến khám tại 22 trạm y tế xã, thị trấn là 11.535
lượt bệnh nhân, không có bệnh nhân tử vong vì lý do chuyên môn.
Tổng số bệnh nhân khám và điều trị bằng YHCT tại 17 phòng chẩn trị Hội
Đông y huyện là: 9.090 lượt bệnh nhân.
BCĐ BV&CSSKND huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các xã, thị trấn thực
hiện các hoạt động duy trì và xây dựng xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế
giai đoạn 2011 đến 2020 năm 2016.
Tiến hành thanh, kiểm tra 7 cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn trong đó
cảnh cáo nhắc nhở 4cơ sở.
b. Công tác Dân số KHHGĐ
Ban hành Quyết định giao các chỉ tiêu chuyên môn DS-KHHGĐ năm 2016
cho các xã, thị trấn, kiện toàn BCĐ công tác Dân số KHHGĐ huyện.
Xây dựng kế hoạch tổ chức triền khai chiến dịch dân số năm 2016 tại 10 xã,
thị trấn trên địa bàn huyện, tổ chức điểm lễ phát động chiến dịch truyền thông lồng
ghép năm 2016 tại xã Vĩnh Sơn.
Trung tâm DSKHHGĐ đã chủ động phối hợp tích cực với các phòng, ban liên
quan, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cũng cố
và nhân rộng mô hình Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên, phấn đấu đến
cuối năm tỷ lệ phát triển dân số của huyện đạt mức dưới 0.8%.
III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT
1. Công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức
UBND đã ban hành quyết định huyện bổ nhiệm các chức danh: Trưởng phòng
Tài chính-Kế hoạch; Trưởng Phòng LĐ-TB&XH; Trưởng phòng GD-ĐT; phó
Trưởng phòng LĐTB-XH, phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện; phó Giám đốc Văn
phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Quyết định luân chuyển 01 cán bộ bầu giữ chức
Chủ tịch UBND thị trấn Hồ Xá;
Tuyển dụng 31 viên chức Sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu năm 2015. Tổ chức hội
nghị đánh giá cán bộ công chức năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Hoàn
thiện Đề án sáp nhập các Trung tâm DNTH, TT GDTX và TT KTTH- HN theo Kế
hoạch số 5023/KH-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh.
Nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 20 công
chức; nâng phụ cấp thâm niên nghề, nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên
vượt khung, hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với 73 công viên chức. Tổng hợp hồ
sơ các đơn vị đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên
chức và người lao động lập thành tích xuất sắc đợt 2 năm 2015. Theo dõi và kịp thời
Thông báo cũng như các Quyết định nghỉ hưu đối với CB CC, VC đủ điều kiện nghỉ
chế độ. Đôn đốc các cơ quan đơn vị tiếp tục đăng ký danh sách đối tượng tinh giản
biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.
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2. Xây dựng chính quyền cơ sở, địa giới hành chính
Nâng lương thường xuyên 11 cán bộ, công chức xã. Chuyển xếp lương 20
người, xếp lương và xếp lương theo chức vụ: 08 người; Xếp phụ cấp thâm niên 01
người; Nghỉ hưu: 02 người; Chuyển xếp phụ cấp 01 người; Thâm niên trưởng Công
an: 13 người; Bổ nhiệm chính trị viên phó 01 người; Bố trí người hoạt động không
chuyên trách: 04 người; Bổ nhiệm, miễn nhiệm chính trị viên phó: 02 người cho cán
bộ công chức xã, thị trấn. Quyết định bố trí chức danh và mức phụ cấp cho cán bộ
không chuyên trách các xã, thị trấn theo Đề án 1618: 44 người. Thực hiện kế hoạch
tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2016.
Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Xây dựng dự kiến cơ
cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
các cấp; Ấn định và công bố đơn vị bầu cử, lập danh sách các đơn vị bầu cử và số
lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bẩu cử. Tổng hợp hồ sơ ứng cử và
biên tập tiểu sử Đại biếu Hội đồng nhân dân huyện. Phát tài liệu, dấu bầu cử và thẻ
cư tri cho các xã, thị trấn.
Hoàn thành các thủ tục đề nghị công nhận thị trấn Hồ Xá lên đô thị loại IV.
3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
Lập danh sách những cán bộ công chức nữ tham gia đào tạo lý luận chính trị,
quản lý nhà nước, đào tạo sau Đại học được hỗ trợ theo chính sách của tỉnh và danh
sách cán bộ, công chức tham gia lớp Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên
cao cấp năm 2016 gửi Sở Nội vụ. Tổng hợp khảo sát nhu cầu đào tạo cán bộ người
dân tộc thiểu số gửi Ban Dân tộc tỉnh theo quy định. Quyết định cử 01 cán bộ, công
chức miền núi tham gia đào tạo Đại học.
4. Về cải cách hành chính
Thành lập hội đồng chấm điểm cải cách hành chính xã, thị trấn; Tổng hợp hồ
sơ chấm điểm cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn; Phê duyệt Chỉ số cải
cách hành chính cấp xã.
Báo cáo cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hiệu quả quản trị hành
chính công quí I/2016 của huyện gửi Sở Nội vụ.
UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về Kế hoạch cải cách
hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2016 và Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc kiểm
tra công tác cải cách hành chính năm 2016. Trên cơ sở đó UBND huyện chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách
hành chính, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; đồng thời, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện của từng cơ quan, đơn vị
Ngày 29/1/2016 UBND huyện Vĩnh Linh đã có Công văn số 01/CV-BISO
tăng cường hiệu quả của hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Việt nam ISO 9001: 2008
và Mục tiêu chất lượng năm 2016, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm
2016. Trên cơ sở đó các phòng, ban đơn vị cũng xây dựng mục tiêu chất lượng năm
2016 của cơ quan đơn vị mình đồng thời sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống ISO
9001:2008 đảm bảo cho hệ thống được đi vào hoạt động có hiệu quả.
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Tổ chức hội nghị thông báo kết quả chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ năm
2015, qua đó để đôn đốc các phòng ban, các xã thị trấn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
năm 2016.
5. Công tác Thi đua, khen thưởng; Công tác QLNN về Văn thư, lưu trữ;
Tôn giáo; Hội; Tổ chức Phi chính phủ và công tác QLNN về Thanh niên
a. Công tác Thi đua-Khen thưởng
Hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ đề nghi khen thưởng, Ban hành Quyết
định khen thưởng các tập thể và cá nhân năm 2015
b. Công tác QLNN về tổ chức Hội
Ban hành Công văn về việc trình hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp đối với
Thanh niên xung phong.
6. Hoạt động Tư pháp
a. Công tác Hộ tịch, chứng thực
* Công tác Hộ tịch:
Tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch kịp thời, đồng bộ trên địa bàn toàn
huyện. Tập huấn nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch cho đối tượng là lãnh đạo
UBND và công chức tư pháp - hộ tịch của 22 xã, thị trấn.
Triển khai rà soát thủ tục hành chính đối với công tác hộ tịch tại UBND cấp
huyện và UBND cấp xã để kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của
Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 và Thông tư số
15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp. Trong quý đã tiếp nhận và giải
quyết các việc Hộ tịch đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định, cụ thể:
+ Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: 02 trường hợp
+ Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài: 01 trường hợp
+ Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch:

01 trường hợp

+ Thay đổi họ tên, chữ đệm, cải chính ngày tháng năm sinh: 10 trường hợp.
+ Cấp lại bản chính Giấy khai sinh: 08 trường hợp.
* Công tác chứng thực:
Thực hiện chứng thực bản sao đúng với bản chính 218 trường hợp với 1.789
bản sao.
b. Công tác văn bản
* Công tác kiểm tra văn bản:
Kiểm tra 22 Nghị quyết Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn giử đến, qua đó
phát hiện một số sai sót về mặt nội dung, hình thức, đã có văn bản yêu cầu UBND
các xã, thị trấn bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện kết
luận của Đoàn kiểm tra văn bản Sở Tư pháp và kết quả tự kiểm tra văn bản do
UBND huyện ban hành năm 2014.
* Công tác rà soát văn bản:
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Ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 29/01/2016 về rà soát văn bản quy
phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn huyện.
* Công tác thẩm định văn bản:
Thẩm định quy ước thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên của 2 thôn
(Thôn Tân An, xã Vĩnh Giang và thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Hiền).
c. Công tác phổ biến, giáo dục và trợ giúp pháp lý
* Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
Kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện; Tổ chức tổng kết công
tác năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng
PHPBGDPL huyện; Ban hành kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 27/01/2016 về phổ
biến giáo dục pháp luật năm 2016 và; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 18/3/2016
phổ biến Luật Ban hành văn bản QPPL, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và pháp
luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và Kế hoạch “ngày pháp luật” hàng
tháng.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho đối tượng là cán bộ,
công chức và các ban, ngành, đoàn thể từ thôn đến xã của hai đơn vị là thị trấn Bến
Quan và xã Vĩnh Hiền.
* Công tác Trợ giúp pháp lý:
Trợ giúp pháp lý 02 trường hợp thuộc lĩnh vực Hộ tịch; Phối hợp với Trung tâm
trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Trị trợ giúp pháp lý tại các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Kim và thị trấn
Cửa Tùng.
d. Công tác kiểm soát TTHC, theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Ban hành kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 25/01/2016 về kiểm soát thủ tục
hành chính năm 2016 và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 27/01/2016 về công tác
theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2016.
đ. Công tác báo cáo thống kê
UBND huyện báo cáo thống kê chính thức năm 2015, báo cáo kiểm soát thủ
tục hành chính năm 2015 theo đúng thời gian quy định.
7. Công tác thực hiện Luật Thanh tra
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn
thi hành và để kịp thời phát hiện những sai sót trong cơ chế chính sách từ đó đề xuất
những giải pháp để từng bước chấn chỉnh, khắc phục sai sót trong công tác quản lý
tài chính, tài sản và điều hành ngân sách ở các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu
lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện. Trong quý đã thực hiện
01 cuộc thanh tra về tài chính - ngân sách tại trường THCS Tôn Thất Thuyết, xã
Vĩnh Thạch; Qua công tác thanh tra, Đoàn đã phát hiện vi phạm về lĩnh vực tài chính
tại trường THCS Tôn Thất Thuyết, xã Vĩnh Thạch với số tiền 66.880.000đ và kiến
nghị thu hồi số tiền sai phạm 11.175.000 đồng theo quy định. Thanh tra trách nhiệm
về thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác nội
vụ tại UBND các xã: Vĩnh Kim, Vĩnh Thái, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và đã ban hành
báo cáo kết luận thanh tra.
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8. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
a. Về công tác tiếp dân
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân theo
Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định
số 807/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch
thực hiện Đổi mới công tác tiếp công dân và Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày
25 tháng 6 năm 2012 của UBND huyện Phê duyệt Phương án đổi mới công tác tiếp
công dân. Trong quý I/2016, tiếp dân 49 lượt (vụ)/ 52 người và đã phân loại, giải
quyết 100% số vụ việc đã tiếp nhận.
b. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Trong quý đã tiếp nhân 22 đơn, trong đó đã xử lý 22 đơn/18 vụ (kiếu nại:
06đơn/04vụ, tố cáo 06đơn/02vụ; kiến nghị, phản ánh 10đơn/10 vụ) và đang xử lý
02đơn/02 vụ. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 14 đơn/08 vụ, đơn không thuộc thẩm
quyền giải quyết 08đơn/08 vụ.
c. Công tác khác liên quan đến giải quyết đơn thu kiếu nại, tố cáo
Tiếp tục chỉ đạo, đốc thúc các Trưởng đoàn, Thủ trưởng các đơn vị được giao
nhiệm vụ kiểm tra, xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp như: kiểm tra
nguồn thu, chi Thủy lợi phí của HTX Tân Trại Thượng, xã Vĩnh Thành; xác minh nội
dung đơn kiến nghị của ông Trần Tâm xóm 2, thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa; tiếp xúc
làm việc, tham mưu giải quyết vụ việc ông Trương Quốc Tuân, thị trấn Bến Quan…
9. Công tác phòng, chống tham nhũng
a. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến
UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện các biện
pháp phòng ngừa tham nhũng như: tiến hành công khai minh bạch các hoạt động về
quản lý, điều hành, công tác tài chính, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản
lý tài sản, quản lý TNMT; thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập của
CBCC; nêu cao chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong thi hành nhiệm vụ,
công vụ; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham
nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách; đặc biệt thực hiện tốt công tác cải
cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
b. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương, UBND
huyện đã chị đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp như:
Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức; Thực hiện các quy định
về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Xây
dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: thực hiện các quy
định về minh bạch tài sản và thu nhập; Thực hiện cải cách hành chính: Tăng cường
áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ
chức, đơn vị và đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản.
c. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
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Qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong quý
1/2016 tại huyện Vĩnh Linh chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.
IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG & AN NINH
1. Công tác quân sự
Chấp hành triệt để các Mệnh lệnh, Chỉ thị của cấp trên duy trì nghiêm túc chế
độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ theo quy định, giữ vững ANCT-TTATXH và
bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XII và Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
QS-QP năm 2016.
Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ cấp úy. Tổ chức đón
tiếp 42/42 đồng chí xuất ngũ trở về địa phương. Triển khai thực hiện kế hoạch tuyển
quân năm 2016; phát lệnh gọi nhập ngũ cho 120 công dân trên địa bàn huyện; tổ chức
lễ hội giao, nhận quân 2016 và thăm hỏi động viên các chiến sỹ mới nhập ngũ. Sắp
xếp biên chế đề nghị bổ nhiệm, miển nhiệm những đồng chí hết độ tuổi trong tiểu đoàn
DBĐV huyện. Tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho tiểu đoàn DBĐV huyện bảo đảm
thời gian, đúng luật. Chỉ đạo các xã, thị trấn báo cáo danh sách công dân độ tuổi 17
trên địa bàn huyện. Đăng ký định hướng, tuyển sinh quân sự cho học sinh thi vào các
trường trong Quân đội. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tập huấn cán bộ cơ sở và tổ chức
hội thi mô hình học cụ, vũ khí tự tạo, thao giảng. Tổ chức luyện tập các nội dung
chuyển trạng thái SSCĐ theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh. Xây dựng kế hoạch, tiến
trình biểu phục vụ công tác huấn luyện cho các đối tượng năm 2016. Theo dõi chỉ
đạo công tác huấn luyện điểm của Ban CHQS TT Hồ Xá, kết quả kiểm tra trên các
mặt có 100% đạt yêu cầu, 75% khá, giỏi.
Tổ chức trực báo cụm quý 1 năm 2016, thực hiện tốt công tác dân vận trên địa
bàn trong dịp tết Nguyên đán, hướng dẫn các hoạt động công tác dân vận đối với cơ
sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình địa bàn. Tổ chức thăm, chuyển, tặng quà
cho hơn 11.000 đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Phối hợp với các đơn vị tài
trợ khảo sát xây dựng 02 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách. Xây dựng kế
hoạch, phối hợp khai thác kinh phí chi trả đợt 11 cho 207 đối tượng có quyết định
nhận tiền theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Quản lý chặt chẽ VKTBKT,
đạn từ cơ quan đến cơ sở. Bảo đảm VKTBKT phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ,
kiểm tra các đơn vị huấn luyện.
2. Tình hình An ninh chính trị & Trật tự ATXH
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định. Trong quý I/2016, trên
địa bàn huyện xẩy ra 10 vụ phạm pháp hình sự, làm 01 người chết, 02 người bị
thương tài sản thiệt hại 114.029.000đ. Đã điều tra làm rõ 10/10 vụ, đạt tỷ lệ 100%;
thu hồi tài sản 114.029.000đ.
Tình hình tai, tệ nạn xã hội: Trong quý đã xẩy ra 01 vụ tai nạn giao thông làm
01 người chết, tài sản thiệt hại ước tính 1.000.000đ; Tai nạn khác 05 vụ làm 05
người chết; Tệ nạn xã hội 08 vụ, bắt 30 đối tượng.
Về cháy nổ, trong quý đã xẩy ra 06 vụ, làm 02 người chết, tài sản thiệt hại ước
tính 10.000.000đ.
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Phần 2:
MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2016
I. KINH TẾ:
1. Nông nghiệp
Tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015-2016 theo
đúng kế hoạch. Thường xuyên tổ chức thăm đồng để kiểm tra, chỉ đạo việc chăm sóc
và công tác phòng chống sâu, bệnh, chuột hại cây trồng nói chung và cây Lúa nói
riêng; Hoàn thành và triển khai Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với tình
hình biến đổi khí hậu và chuẩn bị tốt cho vụ Hè Thu đạt thắng lợi.
Chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại
cho đàn chó nuôi, tiêm vắc xin cúm gia cầm đạt kế hoạch; chủ động phòng chống
dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết
mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.
Tiếp tục chỉ đạo Ngư dân ra khơi khai thác cá vụ Nam và thực hiện tốt việc
đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển; chỉ đạo bà con nông dân tiến hành nạo vét, sửa
chữa, cải tạo kênh mương, ao hồ để chuẩn bị cho vụ nuôi trồng thủy sản năm 2016.
Kiểm tra tình hình sử dụng nguồn thủy lợi phí tại một số địa bàn HTX. Tổ chức tổng
kết chuyển đổi HTX.
Triển khai xuống giống vụ nuôi tôm năm 2016, triển khai tuyên truyền công
tác phòng chống dịch bệnh cho vụ nuôi trồng thủy sản năm 2016.
Lập dự toán trồng cây phân tán 2016 trình sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt.
Kiểm tra chăm sóc rừng sản xuất và kế hoạch phòng chống cháy rừng các xã có rừng.
2. Công nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ
Tăng cường công tác kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng trên
địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn, triển khai
các công trình đã được phê duyệt và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt các
công trình theo kế hoạch. Báo cáo tình Hình nợ đọng XDCB nguồn vốn Ngân sách
huyện đến 30/6/2016.
Tổ chức xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa
bàn. Hoàn thành quy chế quản lý đô thị thị trấn Hồ Xá.
Thực hiện Thành lập Trung tâm Quản lý Cụm công nghiệp Vĩnh Linh. Triển
khai thực hiện lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị trấn Bến Quan, lập đề án
phát triển ngành nghề CN-TTCN và các làng nghề huyện Vĩnh Linh giai đoạn 20162020 và định hướng đến 2025.
Tổ chức kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa
bàn. Hoàn thành thủ tục đăng ký nhãn hiệu các sản phẩm nông nghiệp là Môn, Ném
và Nước mắm Cửa Tùng. Thực hiện kiểm tra tình hình kinh doanh tại các chợ và các
cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
3. Tài chính – Kế hoạch
Hoàn chỉnh kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.
18

Hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến lựa chọn nhà
thầu theo các Thông tư mới ban hành năm 2015. Tập huấn công tác quyết toán DA
hoàn thành cho kế toán các Chủ đầu tư đơn vị QLDA.
Hướng dẫn các đơn vị thực hiện Luật đầu tư và Luật đầu tư công và các văn
bản hướng dẫn có liên quan; hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên
quan đến lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu.
Hướng dẫn phân khai nguồn vốn và thông báo hạng mục cơ cấu vốn nguồn
vốn XDCB huyện phân bổ và các công trình thuộc vốn CTMTQG xây dựng NTM
và giảm nghèo bền vững, các chương trình khác tỉnh giao huyện phân khai.
Báo cáo tình hình nợ đọng XDCB nguồn vốn Ngân sách huyện đến 30/6/2016.
Tăng cường chỉ đạo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện.
Hoàn chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn
huyện và Quyết toán kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015; Tiếp tục thẩm định
quyết toán thu, chi của UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, các đơn vị trường học
và các HTX trên địa bàn huyện.
Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức định giá, tài sản tịch
thu sung quỹ nhà nước và định giá tài sản trong tố tụng hình sự khi có yêu cầu.
Thực hiện Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, Hợp tác xã theo TCVN
ISO 9001:2008 UBND huyện ban hành.
Tiến hành phê duyệt kịp thời giá mua sắm và sữa chữa tài sản cho các đơn vị
khi có yêu cầu, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.
4. Tài nguyên Môi trường
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đất, khoáng sản, nước
và môi trường trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh lý biến động
đất đai và hồ sơ dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện. Thẩm tra cấp đổi giấy
chứng nhận QSD đất chỉnh lý biến động ở xã Vĩnh Hòa và xã Vĩnh Thành.
Thực hiện công tác cấp giấy theo cơ chế 01 cửa liên thông đảm bảo đúng
quy trình. Thống kê đất đai năm 2015 tại cấp huyện đảm bảo tiến độ.
Hoàn thành việc chuyển giao chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo kế hoạch.
* Công tác GPMB:
Giải quyết dứt điểm các vấn đề còn vướng mắc trong công tác GPMB công
trình Mở rộng QL1.
Kiểm kê GPMB hành lang an toàn lưới điện Tiểu dự án Cải tạo và nâng cấp
lưới điện phân phối nông thôn huyện Vĩnh Linh (KFW chưa sử dụng hết) xã Vĩnh
Chấp, xã Vĩnh Thủy.
Phê duyệt Phương án BT, HT Tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân
phối nông thôn – phần mở rộng tỉnh Quảng Trị (vay vốn ADB) các phần bổ sung
thuộc TT Bến Quan.
Thông báo công khai và phê duyệt phương án BT, HT GPMB (đợt 3) công
trình: Hệ thống tưới La Ngà thuộc Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới
(WB7) tỉnh Quảng Trị. Hạng mục kênh tiêu Vĩnh Sơn, kênh tiêu 304 xã Vĩnh Lâm
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và xã Vĩnh Thủy và phối hợp với Ban QLDA – sở nông nghiệp chi trả tiền cho các
hộ gia đình bị ảnh hưởng.
Triển khai công tác Kiểm kê GPMB công trình Hệ thống cấp nước xã Vĩnh
Long – Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh.
* Công tác đấu giá QSD đất:
Thực hiện công tác bán đấu giá QSD đất các lô đất đủ điều kiện ở xã Vĩnh
Tân, Vĩnh Chấp, Vĩnh Nam, Vĩnh Hiền, TT Bến Quan.
Lập phương án giá khởi điểm khu đất Lương thực, phòng GD&ĐT và khu
đất Trường lái xe cũ (thị trấn Hồ Xá) trình UBND tỉnh phê duyệt.
5. Xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện xây dựng các mô hình phát triển sản
xuất - nguồn vốn Chương trình MTQG XD NTM năm 2015 tại 4 xã Vĩnh Hiền,
Vĩnh Thạch, Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy.
Phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và các phòng ban liên
quan rà soát nhu cầu đầu tư đạt chuẩn và đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới năm
2016 đối với các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Hòa, Vĩnh Trung, Vĩnh Tân. Kiểm tra thực tế
hiện trường các xã để xác định nhu cầu vốn hợp lý.
6. Khoa học và công nghệ
Chỉ đạo triển khai các đề tài đã được xét chọn trong năm 2016.
Tiếp tục hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ khoa học công nghệ của năm
2016, đưa hoạt động khoa học công nghệ đi vào nề nếp.
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Giáo dục & Đào tạo
Tiếp tục chỉ đạo các trường tổ chức dạy và học nghiêm túc, chú trọng ôn tập
để kiểm tra học kì II đạt kết quả cao.
Chỉ đạo công tác ôn tập đội tuyển học sinh giỏi THCS môn Toán và Tiếng
Anh đi thi quốc gia, học sinh giỏi nghề cấp tỉnh và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.
Thực hiện công tác kiểm tra chỉ đạo chuyên môn tại các trường, việc thực hiện
điểm nhấn của Sở theo kế hoạch và lộ trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia,
KĐCLGD theo kế hoạch.
Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tập trung chỉ
đạo hoàn thành các hạng mục và hồ sơ để đề nghị công nhận lại trường chuẩn quốc
gia TH Võ Thị Sáu, Nguyễn Bá Ngọc; công nhân mới MN Số 2 Vĩnh Long, MN
Vĩnh Thành; hoàn thành xây dựng đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia THCS
Trần Công Ái và Vĩnh Thái với lộ trình công nhận mới vào năm 2017. Hoàn thành
đánh giá ngoài các trường đã đăng ký.
Thực hiện hoàn thành công tác luân chuyển CBGV và chỉ đạo giao nhận công
tác quản lý tại các trường.
Chuẩn bị tốt các nội dung công việc để tổ chức Đại hội Giáo dục huyện nhiệm
kì 2016-2021; Tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và Lễ trao
thưởng học sinh giỏi.
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Chỉ đạo sát nhập 3 trung tâm dạy nghề thuộc huyện để thành lập Trung tâm
dạy nghề giáo dục thường xuyên huyện. Kiện toàn lại đội ngũ lãnh đạo, nhân sự và
cơ sở hạ tầng.
2. Văn hóa thông tin và TDTT
a. Công tác thông tin, tuyên truyền
Tập trung tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH;
kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc: Kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10
tháng 3 âm lịch); 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2016); 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 7/5/2016); ngày Quốc tế Lao động 01/5; 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
vĩ đại (19/5/1980-15/5/2016); ngày quốc tế thiếu nhi 01/6; ngày Gia đình Việt Nam
28/6; Đặc biệt là tuyên truyền về cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỷ 2016-2021.
b. Công tác xây dựng đời sống văn hoá; công tác gia đình
Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, triển khai
thực hiện kế hoạch Công tác gia đình và kế hoạch thực hiện Phong trào
“TDĐKXDĐSVH” năm 2016.
Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ
trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 một cách thiết
thực, hiệu quả; Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập câu lạc bộ gia đình phát
triển bền vững; Tham gia hội thi câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững do tỉnh tổ chức.
c. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục & thể thao
Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị tổ chức các hoạt động
Văn hóa văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ lớn và tham gia các giải thi đấu thể
thao, chương trình liên hoan nghệ thuật do tỉnh tổ chức trong quý II/2016; cuộc bầu
cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; xây dựng
chương trình văn nghệ tham gia Liên hoan dân ca Bình Trị Thiên tại Quảng Trị. Tổ
chức tốt "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” lần thứ 8 - năm 2016.
d. Du lịch, bảo tàng, thư viện
Thư viện tiếp tục làm tốt công tác phục vụ bạn đọc, phát huy hiệu quả phòng
đọc điện tử; tuyên truyền về ngày sách Việt Nam.
Phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích và Danh thắng lập hồ sơ khoa học
trình UBND tỉnh Quảng Trị xem xét Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật
thể chuyện Trạng Vĩnh Hoàng là di sản văn hóa cấp Tỉnh.
Phòng VHTT phối hợp với phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch và tổ chức
cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống địa phương thông qua hiện vật trưng bày tại
Bảo tàng và hệ thống di tich lịch sử trên địa bàn huyện”.
e. Thông tin và truyền thông
Triển khai công tác tuyên truyền thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất;
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Xây dựng kế hoạch triển lãm tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam;
phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý các trang thông tin
điện tử trên địa bàn huyện
Làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ
trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ thông tin và truyền thông.
3. Lao động Thương binh & Xã hội
Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh việc tiếp nhận, thụ lý các
loại hồ sơ chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội. Phấn đấu cuối quý
II/2016 giải quyết cơ bản các loại hồ sơ chính sách có công, tập trung giải quyết
những hồ sơ còn có những vướng mắc.
Tiến hành ký hợp đồng với Bưu điện huyện thực hiện việc chi trả trợ cấp hàng
tháng cho đối tượng Bảo trợ xã hội; Tổ chức điều tra thu thập thông tin hộ gia đình
có người hưởng Bảo trợ xã hội; kiểm tra, đánh giá hộ gia đình đề nghị hổ trợ kinh
phí về nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng chính phủ.
Tổ chức tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, kế hoạch hoạt
động Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
Thực hiện tốt kế hoạch đối thoại chính sách; kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thực
hiện chế độ, chính sách đối với người có công với CM.
Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em 2016.
4. Y tế - Dân số KHHGĐ
a. Công tác y tế
Chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân
dân. Tiếp tục tuyên truyền và vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện theo kế
hoạch đã được xây dựng.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh; Tổ chức Lễ
phát động tháng hành động ATVSTP năm 2016 (từ 15/4 – 15/5/2016).
Tăng cường công tác kiểm tra hành nghề y dược, mỹ phẩm tư nhân; Công tác
phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công
tác khám tuyển sinh quân sự năm 2016.
Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính quyền
trong hoạt động CSSK tại các cơ sở y tế.
Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, hoàn thành tốt các
chương trình mục tiêu y tế quốc gia, cung cấp thuốc chữa bệnh kịp thời, hợp lý, hổ
trợ nâng cao kiến thức chuyên môn để công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng
được tốt hơn.
b. Công tác Dân số KHHGĐ
Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện chương trình Mục tiêu DS-KHHGĐ
năm 2016; Tổ chức tổng kết chương trình chăm sóc SKSS/KHHGĐ giai đoạn 20112015, triên khai nhiệm vụ 2016-2020; Xây dựng chương trình hành động thực hiện
chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2016-2020.
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Tiếp tục chỉ đạo Ban dân số các xã, thị trấn phối hợp với BĐH các làng, các tổ
chức đoàn thể tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ cam kết
thực hiện tốt chính sách dân số và không sinh con thứ 3 trở lên.
Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Dân
số Thế Giới 11/7.
Triển khai và giám sát các hoạt động của Đề án 52, đề án Sàng lọc trước sinh
và sơ sinh, mô hình Tư vấn và khám sức khoẻ Tiền hôn nhân, mô hình tư vấn và
chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng.
III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THỰC THI PHÁP LUẬT
1. Công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016. Tổ
chức lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng
đủ thời hạn giữ chức vụ theo quy định để xem xét bổ nhiệm lại.
Tiếp tục chỉ đạo ngành Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với ngành GD&ĐT
huyện chuẩn bị nhân sự để bổ nhiệm chức vụ thay thế cán bộ quản lý một số trường
nghỉ hưu và chuyển công tác.
Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên nâng TNVK, thâm niên nghề đối với
cán bộ công chức và viên chức, thực hiện rà soát để thông báo và làm quyết định
nghỉ hưu đối với CBCC, VC đủ tuổi theo quy định. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị
nộp hồ sơ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP cho 6 tháng cuối
năm 2016.
2. Về công tác Thi đua, khen thưởng
Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015. Xây dựng
Dự thảo Quy chế Thi đua, khen thưởng huyện Vĩnh Linh.
3. Xây dựng chính quyền cơ sở
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016-2021 ở địa phương.
4. Công tác Tư pháp
Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên
truyền sâu rộng Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho nhân dân.
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung
cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam
về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai
đoạn 2015-2020”; Kế hoạch kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật năm 2016 ; Kế hoạch “Ngày pháp luật” hàng tháng. Tổ chức triển khai thi hành
Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Trưng cầu ý dân. Chỉ đạo các cơ quan liên
quan triển khai các văn bản pháp luật chuyên ngành như Luật An toàn vệ sinh lao
động, Luật Thú y, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và công chức quốc
phòng. Tổ chức hội nghị triển khai phổ biến Luật Ban hành văn bản QPPL, Luật Thi
hành tạm giữ, tạm giam và pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.
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5. Công tác thanh tra
a. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tiếp tục thực hiện đề án đổi mới công tác tiếp công dân theo Quyết định số
1523/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND huyện Vĩnh Linh; Áp dụng quy trình
TCVN ISO 9001:2008 đối với các thủ tục: Tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết
khiếu nại lần 1, giải quyết khiếu nại lần 2, giải quyết tố cáo.
Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng của các phòng, ban, UBND các xã, thị
trấn trên địa bàn huyện trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
b. Công tác phòng chống, tham nhũng
Tiếp tục triển khai Nghị quyết TW3 về phòng chống tham nhũng, Chiến lược
quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch của Chính phủ thực thi
Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số
06/KH-UBND ngày 30/3/2010 của UBND huyện về việc thực hiện chiến lược quốc
gia phòng, chống tham nhũng. Thiện hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của CBCC
huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn theo Nghị định Nghị định 78/2013/NĐ-CP và
Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ và tiếp dân thường xuyên; Giải quyết
đơn thư còn tồn đọng trong năm 2015 và đơn thư mới phát sinh năm 2016. Tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng thực hiện pháp luật
về phòng chống tham nhũng tại các đơn vị (kết hợp với nội dung thanh tra trách
nhiệm thủ trưởng trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức
đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn).
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 06/4/2015 v/v
thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
theo Nghị định 158/NĐ-CP.
IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG&AN NINH
1. Công tác quân sự
Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp, chú trong công tác bảo
đảm an toàn cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp các lực lượng liên quan trên địa bàn chủ
động nắm và báo cáo tình hình kịp thời.
Xây dựng kế hoạch chiến đấu phòng thủ của các đơn vị, phục vụ công tác kiểm
tra 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ CHQS tỉnh và Quân khu; Kế hoạch, tiến trình biều
huấn luyện của các Cụm tổ chức huấn luyện trong quý II/2016. Tổ chức huấn luyện tiểu
đoàn DBĐV huyện dung theo kế hoạch. Hoàn chỉnh các nội dung, công tác chuẩn bị chỉ
đạo Cụm chiến đấu số 7, xã Vĩnh Chấp và TT Bến Quan tổ chức diễn tập chiến đấu
phòng thủ. Tổ chức hội thao Thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang huyện đạt kết
quả tốt để lựa chọn vận ddoognj viên tham gia tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hoàn chỉnh
thủ tục hồ sơ cho các em học sinh dự thi vào các trường trong Quân đội nhân dân
Tập trung thụ lý xét hồ sơ đề nghị khen thưởng huân, huy chương các loại cho
các đối tượng theo đúng quy định hướng dẫn của trên và giải quyết số hồ sơ còn tồn
động theo Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thụ lý, hướng dẫn
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