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Phần 1:
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2015

Tháng 4/2015 là thời gian diễn ra nhiều sự kiện chính trị xã hội hết sức quan
trọng tác động và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là kỷ niệm 40 năm
ngày giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc (30/4/1975 – 30/4/2015). Với tinh
thần đó, các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở tích cực chủ động tham mưu cho
UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sát đúng với tình hình, đồng thời tích
cực tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện. Vì vậy đến thời điểm này các
chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội , QPAN đề ra trong tháng đã thực hiện
hoàn thành, kết quả đạt được cụ thể như sau:
I. VỀ KINH TẾ
1. Nông nghiệp
Trồng trọt:
Các cây trồng vụ Đông Xuân đang quá trình phát triển tốt. Thời tiết thuận lợi
Lúa phát triển nhanh và trổ trước khung lịch thời vụ dự kiến khoảng 10- 15 ngày.
Tuy nhiên tình hình sâu bệnh đang có nguy cơ phát triển nhanh gây hại trên diện
rộng. Các loại cây trồng khác đang vào thời kỳ chuẩn bị thu hoạch.
Diện tích cây cao su hiện có 6.559 ha, diện tích cho thu hoạch 4.250 ha. Cây
cao su hiện đang trong giai đoạn ngừng khai thác mũ, bắt đầu thời kỳ chăm sóc.
Cây hồ tiêu đang trong thời kỳ kết trái đang tiếp tục chăm sóc và đầu tư. Tổng
diện tích hồ tiêu hiện có 1.147 ha.
Chăn nuôi: Ngành chăn nuôi thường xuyên được quan tâm và chú trọng trong
việc chuyển đổi cơ cấu giống, đầu tư nhân rộng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả.
Công tác tiêm phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được thực hiện nghiêm
túc nên đến nay dịch bệnh trên địa bàn không xảy ra.
Theo kết quả điều tra chăn nuôi 01/01/2015: Tổng đàn trâu hiện có 4.471 con
so với cùng kỳ giảm 0,84%. Tổng đàn bò hiện có 9.987 con so với cùng kỳ tăng
2,13%. Tổng đàn lợn hiện có 44.532 con so với cùng kỳ tăng 4,07%(+1.743 con).
Tổng đàn gia cầm hiện có 374.873 con so với cùng kỳ tăng 3,36% (+2185con).
Trong đó: Gà 329.705 con, tăng 1,88% so với cùng kỳ; Vịt, ngan, ngỗng 45.168 con.
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Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 816,6 ha. Trong đó nuôi tôm 283,6
ha; nuôi cá 533 ha. Hiện nay các địa phương có diện tích nuôi tôm trong toàn huyện
đang tập trung thả tôm sú, đến cuối tháng 4 ước thả được 230 ha.
Tiếp tục triển khai việc thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ
về một số chính sách phát triển thủy sản đến ngư dân.
Công tác khác:
Lập Kế hoạch kiên cố hóa hệ thống kênh mương địa phương quản lý giai đoạn
2015 – 2020
Rà soát danh sách hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn để hỗ trợ kinh phí theo
QĐ 102 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Công nghiệp, xây dựng:
- Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tháng 4/2015 ước thực
hiện 40,81 tỷ đồng; đạt 34,8% so với kế hoạch, đạt 103,70% so với cùng kỳ. Trong
đó: khu vực nhà nước đạt 13,97 tỷ đồng, khu vực ngoài quốc doanh đạt 26,84 tỷ
đồng. Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tháng 4 đạt được như sau:
Ti tan 1.420 tấn; gạch nung 3,1 triệu viên; cát sạn 3.500 m3; nước máy 42.000m3.
- Xây dựng: Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tháng 4/2015 ước
thực hiện 3,025 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách huyện 2,565 tỷ đồng; Nguồn khác:
0,46 tỷ đồng. Một số công trình đang được triển khai như sau:
+ Công trình chuyển tiếp năm 2014:
* Vốn ngân sách tỉnh, huyện: Hạng mục cổng, hàng rào, hệ thống thoát nước
ngoài nhà và lát sân gạch Terazzo công trình: Nhà thi đấu và luyện tập thể thao (đạt
80%, hiện đang ngừng thi công).
* Vốn ngân sách Trung ương, tỉnh, khác: Đang triển khai thi công: Nhà học
bộ môn–Trường THCS thị trấn Cửa Tùng (đạt 97%); Xây dựng Bloc vĩa hè đường
Trần Phú và Trần Hưng Đạo (gói thầu số 04, đường Trần Phú, đạt 12%); Trường mầm
non Vĩnh Long 2 (đạt 91%); Bãi rác thị trấn Cửa Tùng (đạt 55%, đang ngừng thi
công); Trụ sở Đảng ủy, HĐND,UBND thị trấn Cửa Tùng: Gói thầu 01 (nhà làm việc
3 tầng) đạt 88%; Gói thầu số 02 (nhà hội trường) đạt 90%; gói thầu số 03 (cổng,
hàng rào) đạt 90 %; Gói thầu 04 (san nền, sân vườn) đạt 90%.
* Vốn vay Quỹ phát triển Ả-Rập Xê-Út: Đường giao thông Thạch KimHiền Hòa (đạt 85%) và đang trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh
dự án đầu tư để tiếp tục thực hiện đầu tư các tuyến mới (sử dụng nguồn vốn chưa
phân bổ, vốn dự phòng, điều chỉnh tuyến).
* Vốn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam: Nhà bia ghi
danh Liệt sỹ xã Vĩnh Khê, đang triển khai thi công (đạt 14%, hiện đang ngừng thi
công).
+ Công trình kế hoạch 2015:
* Đang trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa Nhà văn
hóa thiếu nhi huyện Vĩnh Linh; Vĩa hè chi cục thuế huyện Vĩnh Linh; Trường tiểu
học Bản 8 Vĩnh Ô; Trường tiểu học thôn Rào Trường xã Vĩnh Hà, Sân bê tông, hàng
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rào Trường mầm non trung tâm xã Vĩnh Ô; giếng nước sinh hoạt phân tán xã Vĩnh Ô,
Vĩnh Khê, Vĩnh Hà (6 công trình).
* Triển khai thi công: Trường mầm non Bình Minh, thị trấn Cửa Tùng (đang
tập kết vật liệu).
* Làm thủ tục chỉ định thầu, hợp đồng để triển khai thi công: Thủy lợi Bản 3
xã Vĩnh Ô; Bê tông hóa kênh mương bản Cây Tăm, xã Vĩnh Ô.
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:
+ Vận tải hàng hoá được 86.000 tấn, luân chuyển hàng hoá 1.860.000 tấn/Km
+ Vận tải hành khách 102.000 người, luân chuyển 2.150.000n/km
+ Doanh thu vận tải đạt 13,22 tỷ đồng.
* Thương mại - dịch vụ:
+ Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 4 năm 2015 ước thực
hiện 240 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 34,20%, so với cùng kỳ đạt 107,60%, trong đó
bán lẻ ước đạt 220 tỷ đồng. Chia ra: Nhà nước 80 tỷ đồng; ngoài Nhà nước 160 tỷ
đồng.
Phối hợp với Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư thương mại ASEAN tổ chức
Hội chợ thương mại Vĩnh Linh năm 2015 từ ngày 23/4 đến 08/5/2015 tại sân công
viên văn hoá huyện.
4. Tài chính - Tín dụng:
Hoàn chỉnh quyết toán NS huyện; tổng hợp quyết toán NS địa phương năm
2014 báo cáo Sở Tài chính. Thẩm định quyết toán thủy lợi phí năm 2014 các Hợp
tác xã. Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2014 các xã, thị trấn và các cơ quan
hành chính sự nghiệp. Hoàn thành - Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện giai
đoạn 2016 -2022.
Xây dựng, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị áp dụng theo
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ ( Theo hướng dẫn
tại Thông tư liên tịch số 74/2014/TTLT-BTC - BNV ngày 30/5/2014 của Liên bộ Tài
chính - Bộ nội vụ)
Tổng thu ngân sách tháng 4 thực hiện 26,8 tỷ đồng, tổng thu 4 tháng đầu năm
là 85,2 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán; trong đó thu trên địa bàn 19,2 tỷ đồng, đạt 37,2%
dự toán. Tổng Chi ngân sách 4 tháng đầu năm 97,2 tỷ đồng đạt 30,4% dự toán; chi
ngân sách huyện 69,6 tỷ đồng đạt 30,9% dự toán, trong đó chi thường xuyên 62,5 tỷ
đồng, đạt 32,1% dự toán.
Hoạt động tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay ưu đãi các đối
tượng chính sách đạt kết quả tốt, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong
tháng đã cho vay với tổng số vốn vay là 86 tỷ đồng.
5. Tài nguyên môi trường:
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Chỉ đạo cấp đổi giấy CNQSD đất sau đo đạc địa chính chính quy và cấp giấy
CNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân, đơn vị tổ chức.
Tháng 4 năm 2015 cấp được 190 giấy CNQSD đất với tổng diện tích là:
260.140 m2. Hồ sơ tiếp nhận từ bộ phận 01 cửa trong tháng 4 là 170 hồ sơ cấp giấy
CNQSD đất, trong đó có 143 hồ sơ đủ điều kiện, 27 hồ sơ không đủ điều kiện. Hồ sơ
hoàn thiện giao trả bộ phận 01 cửa tiếp nhận là 114 hồ sơ. Căn cứ quy trình cấp giấy
CNQSD đất theo cơ chế 01 cửa, Văn phòng ĐKQSD đất trả đúng thời gian là 109
hồ sơ chiếm tỷ lệ 96%, còn 05 hồ sơ trả quá thời gian chiếm tỷ lệ 4% (lý do quá thời
gian là do thẩm tra, thẩm định hồ sơ). Hồ sơ đang trong thời gian thụ lý là 120 hồ sơ.
Công tác giao dịch bảo đảm đảm bảo thuận lợi cho người dân, trong tháng đã
thực hiện đăng ký thế chấp giao dịch đảm bảo cho 318 hồ sơ, làm thủ tục đăng ký
xoá thế chấp cho 207 hồ sơ.
Hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân lập cam kết bảo vệ môi
trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc dự án phải lập cam kết bảo vệ
môi trường. Chỉ đạo phòng TNMT phối hợp với UBND xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thái,
Vĩnh Thạch kiểm tra sự cố tràn dầu vào bờ biển thuộc địa phận các xã quản lý.
* Công tác GPMB
Công tác GPMB công trình Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn KM717+100 KM741+170; KM741+170 - KM756+705; KM769+800 - KM770+680 và đoạn
KM771+200 - KM791A+500 thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị như sau: Xã Vĩnh
Chấp: Tiến hành bảo vệ thi công một số hộ còn vướng mắc trên tuyến; Xã Vĩnh Tú:
Còn vướng mắc 02 hộ: Tiến hành bảo vệ thi công; TT Hồ Xá: Tổ chức cưỡng chế thu
hồi đất đối với 1 hộ gia đình; Đối với 03 hộ tái định cư thị trấn Hồ Xá: Cam kết di
chuyển nơi ở trước 25/4/2015.
Hoàn thành công tác kiểm kê GPMB công trình: Tiểu Dự án cải tạo lưới điện
trung áp tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án phân phối hiệu quả DEP vay vốn Ngân hàng
thế giới và công trình Tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông
thôn – phần mở rộng tỉnh Quảng Trị (vay vốn ADB) các xã Vĩnh Tân, Vĩnh Kim,
Vĩnh Hà, thị trấn Bến Quan. Thẩm định phương án BT, HT GPMB công trình Dự
án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Quảng Trị (vay vốn
ngân hàng phát triển Châu Á – ADB) xã Vĩnh Ô, Vĩnh Hà và thị trấn Bến Quan, bàn
giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình. Công khai phương án GPMB khu quy
hoạch dân cư khóm 6 – thị trấn Hồ Xá. GPMB công trình: Quy hoạch phân lô chi
tiết khu dân cư khóm Vĩnh Bắc và tổ chức mở thầu gói thầu xây lắp công trình.
Phối hợp với BQL DA cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tổ chức cuộc họp
triển khai phương án GPMB, chính sách hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng khi
xây dựng công trình Hệ thống tưới La Ngà thuộc Dự án thành phần cải thiện nông
nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị.
Công tác bán đấu giá QSD đất: Lập danh mục 67 lô đất thuộc các xã: Vĩnh
Nam, Vĩnh Chấp, Vĩnh Tân và Vĩnh Thủy hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị bán
đấu giá.
6. Xây dựng Nông thôn mới
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Hướng dẫn các xã lựa chọn mô hình thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển
sản xuất Chương trình MTQG XD NTM năm 2015.
Hướng dẫn 3 xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thủy tổ chức lễ đón nhận Bằng
công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2014 theo Quyết định của UBND tỉnh.
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Giáo dục và Đào tạo
Tiếp tục chỉ đạo các trường tổ chức dạy và học nghiêm túc chương trình học
kì II. Thực hiện công tác kiểm tra chỉ đạo chuyên môn tại các trường theo kế hoạch.
Hoàn thành công tác Kiểm định CLGD ở các trường Mầm non Vĩnh Nam và Mầm
non Vĩnh Thạch. Tham mưu tỉnh hoàn thành kiểm tra kỹ thuật trường chuẩn quốc
gia ở Mầm non Vĩnh Thủy, Tiểu học Vĩnh Sơn, Tiểu học Vĩnh Tú và Tiểu học Kim
Đồng. Tổ chức thành công các kì thi cấp huyện và tham gia các kì thi cấp tỉnh, cấp
quốc gia đúng kế hoạch đề ra như:
- Kì thi Học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện;
- Hội thi GVCN giỏi cấp Tiểu học cấp huyện;
- Hội thi Nghi thức độị giỏi cấp huyện;
- Hội thi Tin học trẻ không chuyên cấp huyện;
- Hội thi sáng tạo trẻ cấp huyện;
- Hội thi GV-TPT Đội giỏi cấp huyện và tham gia cấp tỉnh;
- Hội thi Thể thao học đường cấp tỉnh đạt giải nhì toàn đoàn;
- Tham gia kì thi IOE, Violympic, nghề phổ thông cấp tỉnh.
Tổ chức thành công Hội thi Nhịp điệu tuổi thơ cấp huyện theo đúng hướng
dẫn của Sở. Tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam trong
toàn ngành.
2. Y tế và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:
Về Y tế: Công tác phòng chống dịch bệnh, An toàn vệ sinh thực phẩm được
thực hiện tốt. Trong tháng không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn,
tình hình dịch bệnh khá ổn định. Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch “Tháng hành
động vì an toàn thực phẩm” năm 2015 với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng
rau, thịt an toàn”.
Hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn diễn ra ổn định, tỷ lệ bệnh nhân đến
KCB tại các cơ sở y tế công lập như sau:
* Tổng số bệnh nhân đến khám Bệnh viện đa khoa huyện trong tháng là
17.382 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 5.730 lượt
người, 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: 2.851 lượt bệnh nhân.
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Hoạt động xây dựng, duy trì xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế: Tiếp tục
chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các hoạt động xây dựng và duy trì xã, thị trấn đạt
Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020 năm 2015.
Hoạt động quản lý hành nghề y, dược tư nhân: Tiến hành thanh, kiểm tra hành
nghề y tế tư nhân trên địa bàn với tổng số 2 cơ sở được thanh kiểm tra trong đó cảnh
cáo nhắc nhở 1 cơ sở.
Bên cạnh đó ngành y tế còn phối hợp thực hiện một số hoạt động khác, như:
* Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện, Bệnh viện đa khoa huyện đã tổ
chức khám tuyển sinh quân sự năm 2015 với số lượng 250 thanh niên.
* Chỉ đạo hội người khuyết tật xã Vĩnh Thạch triển khai đêm giao lưu văn
nghệ “Nối vòng tay nhân ái” tối 16/4/2015.
* Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi chức năng dựa vào cộng
đồng của dự án Uỷ ban ytế Hà Lan - Việt Nam tại xã Vĩnh Tú, Vĩnh Thạch, Vĩnh
Sơn và TT Bến Quan, TT Cửa Tùng. Phối hợp chỉ đạo kỷ niệm ngày Khuyết tật Việt
Nam ngày 18/4 tại xã Vĩnh Tú, Vĩnh Sơn và TT Bến Quan, TT Cửa Tùng.
* Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động của người cao
tuổi, người khuyết tật, phối hợp thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại
các xã, thị trấn.
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Trong tháng, đã tổ chức nhiều hoạt động
tuyên truyền về Dân số - KHHGĐ như:
Tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số
KHHGĐ năm 2015, giao chỉ tiêu chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch
vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2015 cho 11 xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có
mức sinh cao và các xã ven biển.
Phối hợp với Trung tâm y tế huyện chỉ đạo đội dịch vụ lưu động Y tếKHHGĐ huyện, Trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức chiến dịch đợt I năm 2015 tại các
xã: Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. Vĩnh Ô, Vĩnh Trung, Vĩnh Tú và cung cấp dịch vụ KHHGĐ
thường xuyện cho đối tượng.
Phối hợp với Bệnh viện đa khoa Vĩnh Linh lấy mẫu máu sàng lọc sau sinh cho
trẻ và chỉ đạo các Trạm y tế lấy mẫu máu ngón tay sàng lọc trước sinh cho bà mẹ
mang thai có nguy cơ cao.
Phối hợp với Huyện Đoàn Vĩnh Linh, Đài truyền thanh, Phòng Văn hóa thông
tin lồng nghép truyền thông về sức khỏe sinh sản Vị thành niên, Thanh niên và hôn
nhân cận huyết thống nhân “Ngày hội văn hóa thanh niên dân tộc thiểu số huyện
Vĩnh Linh năm 2015” tại xã Vĩnh Hà.
Tiếp tục chỉ đạo Ban dân số các xã, thị trấn phối hợp với BĐH các làng tổ
chức vận động các tổ chức đoàn thể, 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.
3. Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin truyền thông:
Công tác thông tin tuyên truyền:
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Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng
các ngày lễ lớn như: Giổ tổ Hùng Vương (10/3 AL), 40 năm ngày giải phóng hoàn
toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và Lễ hội Thống nhất
non sông tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến Hải-Hiền Lương; tuyên truyền về
ngày sách Việt Nam 21/4 và các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.
Tổ chức hội nghị trực báo hướng dẫn cơ sở triển khai công tác tuyên truyền
trong quý II. Chỉ đạo thay mới nội dung tuyên truyền ở các bảng tin thôn xóm, treo
băng rôn tuyên truyền, cờ Đảng, cờ Tổ Quốc trong các ngày lễ, tổ chức làm vệ sinh
đường làng ngõ xóm.
Tuyên truyền lưu động: Phòng bệnh chó dại; Tháng vệ sinh an toàn thực
phẩm; về sàn giao dịch việc làm.
Kết quả: 22/22 xã thị trấn đã triển khai hoạt động tuyên truyền về tận thôn
bản, khu dân cư, làm tốt công tác cổ động trực quan; tuyên truyền trên hệ thống
truyền thanh cơ sở.
Hoạt động Văn hoá - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao:
Chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức các hoạt động VH-VN, TD-TT sôi nổi mừng
ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5.
Phối hợp với Sở VH,TT&DL tổ chức cho các đoàn tham dự liên hoan nghệ
thuật quần chúng “Giai điệu tổ quốc” năm 2015 biểu diễn phục vụ nhân dân. Tại 02
điểm diễn thuộc xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Kim, thu hút hàng ngàn lượt người đến
xem, thưởng thức các ca khúc cách mạng.
Tham gia giải việt giả Tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn
Tuyển chọn và tập luyện vận động viên tham gia đua thuyền truyền thống
mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30/4.
Xây dựng đời sống văn hoá: Triển khai Kế hoạch của Ban chỉ đạo Phong
trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong tháng đã cùng Vĩnh Ô
hoàn thành dự thảo Hương ước bản văn hóa cho 8 bản.
Bảo tàng, Thư viện, Du lịch:
Thư viện tiếp tục làm tốt công tác phục vụ bạn đọc. Trong tháng đã có trên
300 lượt độc giả mượn và đọc sách.
Chỉnh trang, bổ sung thông tin một số hiện vật tại bảo tàng.
Chuẩn bị công tác tổ chức lễ đón mừng Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia
đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm ở Vĩnh Linh.
Thông tin và truyền thông:
Đã rà soát, thống kê số liệu BCVT-CNTT phục vụ công tác quy hoạch BCVTCNTT của Tỉnh; tham gia cùng Sở Thông tin và truyền thông kiểm tra hoạt động
năm 2014 của Bưu điện huyện.
Triển khai hướng dẫn các cơ sở In/Photocopy trên địa bàn thực hiện khai báo
thông tin theo Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy
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định về hoạt động in; Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và thi hành một số điều khoản nghị định
số 60/2014/NĐ-CP.
Công tác quản lý nhà nước, thanh kiểm tra:
Đã tiến hành thẩm định, lập biên bản đề nghị Sở VH,TT&DL Quảng Trị cấp
giấy phép cho 1 sơ cơ sở kinh doanh Karaoke; đề nghị Sở TT&TT Quảng Trị cấp
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho 3 cơ sở trò chơi điện tử công cộng.
Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn
hoá công cộng, Internet thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
4. Chính sách xã hội - Lao động, việc làm và xóa đói giảm nghèo:
Công tác chính sách, có công:
Tiếp nhận, giải quyết tống số: 625 hồ sơ, quyết định các loại. Trong đó: 35 hồ
sơ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học; 450 hồ sơ thờ cúng, tổng hợp trình Sở
LĐTBXH giải quyết; 70 hồ sơ bảo hiểm mới, 20 hồ sơ đính chính thông tin đang
tiến hành xử lý, tiến hành hợp đồng cho 89 đối tượng người có công mua bảo hiểm
các loại. Tiếp tục rà soát, xác minh hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu
vinh dự nhà nước BMVNAH năm 2015, xác minh đính chính, bổ sung, tổng hợp
trình 50 hồ sơ đợt 1 năm 2015.
Hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát nhà ở theo quyết định số 22/QĐ-Ttga, lập
danh sách đề nghị để phòng tham mưu UBND huyện ra quyết định phân bổ nguôn
vốn năm 2015.
Công tác bảo trợ xã hội – Lao động – việc làm.
Tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo cho nhân dân; Tham gia phối hợp với Đoàn
kiểm tra liên ngành của Sở LĐTBXH về công tác cấp phát gạo một số địa phương.
Tham mưu giải quyết 350 Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp theo NĐ số
136/2013/NĐ- CP cho các đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và 100 đối
tượng BTXH hưởng mới, 20 QĐ mai táng, 09 Quyết định hộ gia đình nuôi người
khuyết tật đặc biệt nặng, QĐ bổ sung kinh phí thăm tặng qùa 25 bệnh nhân bổ sung
trong dịp tết nguyên đán Ất Mùi
Tuyển sinh 07 lớp nghề phi nông nghiệp và 07 nghề nông nghiệp và tổng hợp
kế hoạch dạy nghề gửi Sở Sở LĐTBXH
Phối hợp với Sở LĐTBXH kiểm tra chấp hành Luật Lao động tại một số DN
trên địa bàn huyện
Tham gia mở lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp
Đức Hiền.
Tiếp nhận làm thủ tục bổ sung công nhân cho 7 trường hợp hộ nghèo năm
2015, chỉnh sửa đổi 25 sổ hộ nghèo, cận nghèo
Chỉ đạo phòng LĐTBXH phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng kiểm tra 104
nhà ở vượt lũ theo QD 48 của Thủ tướng chính phủ
- Công tác trẻ em, BĐG&VSTBPN.
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Hoàn chỉnh hồ sơ hỗ trợ đồ chơi và trang thiết bị cho trẻ em tại các trường
mầm non thuộc các xã khó khăn, miền núi.
Hoàn chỉnh việc lập hồ sơ 40 trẻ em mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, trình Quỹ bảo trợ trẻ em huyện bảo trợ.
Tổng kết hoạt động Qũy bảo trợ trẻ em năm 2014. Vận động đóng góp xây
dựng Qũy Bảo trợ trẻ em năm 2015.
Phối hợp với Hội bảo trợ NKT&TMC huyện và dự án CRS tổ chức tọa đàm,
truyền thông về người khuyết tật, trẻ em khuyết tật và tặng quà cho trẻ em khuyết tật
khó khăn tại các xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Lâm, Vĩnh Long, Vĩnh Tú và TT Hồ Xá nhân
ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/2015. Phối hợp với Hội khuyến học huyện
tặng xe đạp cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học nhân đại hội khuyến
học huyện.
Tổng kinh phí chi cho các hoạt động trên: 63.500.000đ (Trong đó tổ chức
CRS hỗ trợ: 23.000.000, Qũy bảo trợ trẻ em huyện: 40.000.000đ).
* Công tác tài chính, ngân sách: Chi Ngân sách trung ương: 4.9 tỷ đồng,
trong đó: Chi trợ cấp hàng tháng: 4.800 triệu đồng; Trợ cấp ưu đãi học tập cho đối
tượng chính sách: 100 triệu đồng.
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀTHỰC THI PHÁP LUẬT:

1. Công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức
UBND huyện ban hành quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Tài
nguyên- Môi trường, Quyết định cử Phó Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Chấp phụ
trách đơn vị , thay Hiệu trưởng nghỉ hưu theo chế độ.
Điều động bố trí kế toán cho trường tiểu học Vĩnh Thạch và trường tiểu học
Vĩnh Thành.
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số
158/2007/NĐ-CP của Chính phủ để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức Sự nghiệp giáo dục năm 2015 trình
Sở Nội vụ thẩm định.
Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, nâng TNVK và thâm niên nghề và
rà soát để Thông báo và ra Quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ công chức, viên chức
đủ điều kiện theo quy định.
2. Xây dựng chính quyền cơ sở, địa giới hành chính
Xem xét và Quyết định nâng lương thường xuyên, chuyển xếp lương, xếp
lương, xếp phụ cấp chức vụ, thâm niên trưởng công an cho 28 cán bộ công chức xã,
thị trấn ; Quyết định nghỉ việc theo chế độ 02 người.
3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
Lập danh sách CBCC tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp
phòng.Theo công văn số 155/SNV-CCHC&ĐT ngày 08/4/2015 của Sở Nội vụ tỉnh
Quảng Trị.
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4. 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
Tập trung hoàn thiện nội dung Đại hội thi đua yêu nước huyện lần thứ II giai
đoạn 2010-2015, nhiệm vụ 2015-2020.
Tiếp nhận Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho huyện Vĩnh
Linh năm 2014 gồm: Cờ thi đua của UBND tỉnh 02 tập thể; Tập thể lao động xuất
sắc 19 tập thể; Bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể và 24 cá nhân; Chiến sỹ
thi đua tỉnh cho 03 cá nhân.
Đề nghị UBND huyện khen thưởng công tác khuyến học nhiện kỳ 2011-2015
cho 05 tập thể và 05 cá nhân.
5. Hoạt động Tư Pháp:
a. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Tổ chức hội nghị triển khai phổ biến các văn bản pháp luật sau:
Luật Hôn nhân và Gia đình;
Luật Công chứng;
Luật Sửa dổi bổ sung một số điều của các Luật về Thuế;
Luật Đầu tư công;
Luật Bảo vệ môi trường;
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc; chứng
thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch.
Thành phần tham gia gồm lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành,
đoàn thể cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, các cơ quan trung ương, tỉnh
đóng trên địa bàn huyện, Lãnh đạo UBND và công chức tư pháp hộ tịch các xã, thị
trấn.
b. Công tác Hộ tịch
- Tiếp nhận 25 trường hợp yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, cấp lại bản
chính Giấy khai sinh.
- Kết quả đã giải quyết:
+ Thay đổi họ tên, chữ đệm, cải chính ngày tháng năm sinh: 12 trường hợp.
+ Cấp lại bản chính Giấy khai sinh: 13 trường hợp.
c. Công tác văn bản
Thẩm định quy ước làng văn hóa - gia đình văn hóa 5 thôn của xã Vĩnh
Thành: Hiền Lương, Tân Trại Thượng, Liêm Công Đông, Liêm Công Tây, Liêm
Công Phường.
d. Công tác chứng thực
Thực hiện thủ tục chứng thực thuộc thẩm quyền:
Chứng thực bản sao đúng với bản chính: 117 trường hợp với 1.629 bản sao.
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6. Công tác thanh tra:
Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm
2015 v/v thanh tra thực hiện cấp bù miễn thu thủy lợi phí tại các HTX: DVNN Vĩnh
Kim, DVNN Vĩnh Hiền, DVNN Nam Hồ, NNDVTH Vĩnh Thạch đã kết thúc thanh
tra tại các đơn vị được thanh tra và đang hoàn thành báo cáo kết quả.
7. Kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo:
a. Công tác tiếp dân:
- Tháng 4 năm 2015, tại Phòng tiếp dân của UBND huyện đã tiếp 14 lượt/14
người đến kiến nghị phản ánh : 14 vụ (Nội dung củ: 08 vụ; Nội dung mới: 06 vụ)
Không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 14 vụ.
- Tiếp dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện: có 06 lượt/ 06
người đến kiến nghị, phản ánh: 06 vụ. (Nội dung củ: 05 vụ; mới phát sinh: 01 vụ).
Không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 06 vụ
Tổng số vụ việc tiếp dân tháng 4/2015: 20 vụ (đã giải quyết: 13 vụ, chưa giải
quyết: 07 vụ)
Sau khi nghe các kiến nghị, phản ánh của công dân và ý kiến của Thủ trưởng các
phòng ban có liên quan, Chủ tịch UBND huyện đã trả lời trực tiếp một số nội dung tại
buổi tiếp công dân và có công văn hướng dẫn, trả lời cho công dân được rõ.
b. Tiếp nhận và xử lý đơn: 11 đơn/10vụ, trong đó:
- Số đơn tiếp nhận trong kỳ: 08 đơn/07 vụ
- Tổng số đơn kỳ trước chưa xử lý chuyển sang: 03 đơn/03 vụ.
c. Phân loại
c.1. Phân theo loại đơn:
- Đã xử lý, phân loại: 08đơn/07 vụ
. Khiếu nại: không
. Tố cáo: 01 đơn/01 vụ
. Kiến nghị, phản ánh: 07 đơn /06 vụ
- Đang xử lý: 03 đơn/03 vụ
c.2. Phân theo điều kiện xử lý, thẩm quyền giải quyết: 08 đơn/07 vụ, trong
đó:
* Khiếu nại: không
* Tố cáo: 01 đơn/01 vụ (không đủ điều kiện xử lý)
* Kiến nghị, phản ánh: 07 đơn/06 vụ.
- Đơn không đủ điều kiện xử lý: 04 đơn/03 vụ
- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 02 đơn/ 02 vụ (chuyển
đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Đơn của ông Nguyễn Minh Thắng, trú
tại: 14 Hùng Vương, TT Hồ Xá; đơn của bà Lê Thị Hải Lý, Giáo viên trường Tiểu
học Vĩnh Khê).
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- Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 01 đơn/01 vụ
(Đơn của ông Nguyễn Văn Tụy, quê quán: thôn Mỹ duyệt, xã Vĩnh Tú).
c.3 Đơn đang xử lý: 03 đơn/03 vụ:
- Đơn của ông Lê Hữu Sơn, bà Trần Thị Xiêm, ông Lê Hữu Dũng, địa chỉ:
Thôn Thủy Tú 2, xã Vĩnh Tú.
- Đơn của ông Nguyễn Hữu Tiên, địa chỉ: Thôn Gia Lâm, xã Vĩnh Long.
- Đơn của ông Nguyễn Bình Minh, Thường trú tại: 332/130 Bis Dương Quảng
Hàm, P5, Quận Gò Vấp.
IV. QUỐC PHÒNG – AN NINH
1. Công tác Quốc phòng:
Duy trì tốt chế độ trực SSCĐ bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải
phóng Miền Nam thống nhất tổ quốc, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội
toàn quốc lần thứ XXII của Đảng. Triển khai công tác chuẩn bị huấn luyện LL
DBĐV tiểu đoàn huyện, phối hợp với BCH huyện Đảo Cồn Cỏ phúc tra LL DBĐV.
Tổ chức đăng ký quân nhân trong độ tuổi 17, 18-25, hoàn thiện hố sơ tuyển sinh
quân sự. Thực hiện công tác tổng điều tra QNDB-PTKT theo kế hoạch của cấp trên.
2. Công tác An ninh&Trật tự ATXH:
An ninh chính trị ổn định; Trong tháng trên địa bàn huyện đã xẩy ra 03 vụ
phạm pháp hình sự thiệt hại ước tính trên 47 triệu đồng, trong đó trộm cắp tài sản là
02 vụ, vận chuyển vật liệu nổ trái phép là 01 vụ; đã điều tra làm rỏ 2/3 vụ.
Tai, tệ nạn xã hội xẩy ra 10 vụ; Trong đó Tai nạn giao thông xẩy ra 05 vụ làm
chết 05 người thiệt hại tài sản ước tính trên 49 triệu đồng so với cùng kỳ tháng trước
tăng 3 vụ, số người chết tăng 3 người, tài sản thiệt hại tăng 40 triệu đồng.
Tai nạn khác là 01 vụ ( chết đuối ); Về tệ nạn xã hội xẩy ra 04 vụ làm 01
người chết trong đó; Tự sát 01 vụ; Đánh bạc 03 vụ.

Phần 2:
MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2015
I. KINH TẾ:
1. Nông nghiệp
Tổ chức thăm đồng kiểm tra đánh giá kết quả sản xuất Đông Xuân. Chuẩn bị
nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết Sản xuất vụ Đông – Xuân 2014-2015.
Chỉ đạo thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân nhanh gọn, tránh thất thoát
sau thu hoạch, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để chủ động sản xuất vụ Hè thu.
Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng vụ Hè thu khi thiếu nước do hạn hán
Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi có kế hoạch sử dụng nước hợp lý, tiết
kiệm đảm bảo cho vụ sản xuất Hè Thu thuận lợi.
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Tiếp nhận và phân bổ kịp thời các loại hạt giống Rau, Ngô và Lúa theo QĐ của
Sở Nông nghiệp & PTNT.
Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức tiêm phòng các loại Văccin cho vật nuôi theo
Kế hoạch, phối hợp với các ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh và các
cơ sở Kinh doanh thức ăn Chăn nuôi, sản xuất cung ứng con giống.
Tiếp tục triển khai ngư dân ra khơi khai thác cá vụ Bắc, đảm bảo an toàn tàu
thuyền trên biển. Chuẩn bị ngư lưới cụ sẳn sàng cho mùa khai thác đối tượng mới.
Triển khai các biện pháp cấp bách nhằm phòng chống dịch bệnh trên tôm.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và quản lý bảo
vệ rừng, phòng trừ sinh vật hại rừng. Phối hợp với các địa phương kiểm tra Phương
án Phòng, chống, chữa cháy Rừng năm 2015.
2. Công nghiệp, xây dựng
Triển khai các chương trình khuyến công, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm
2015; tăng cường công tác kiểm tra trên lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ;
Tăng cường công tác kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng
trên địa bàn. Tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ tuyến đường
573a qua địa bàn xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn.
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 năm 2015.
3. Tài chính – Kế hoạch
Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch KT-XH năm 2015 đối với các xã, thị
trấn. Tiếp tục thẩm định, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện.
Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức bán đấu giá tài sản
tịch thu SQNN khi có yêu cầu; Xử lý số tiền xử phạt vi phạm hành chính các đơn vị
thuộc huyện tại Kho bạc nhà nước Vĩnh Linh.
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.
Thực hiện Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, Hợp tác xã hồ sơ bộ
phận 1 cửa chuyển qua "Điện tử 1 cửa": Thẩm định hồ sơ ĐKKD; thực hiện theo
TCVN ISO 9001:2008 UBND huyện ban hành.
4. Tài nguyên Môi trường
Tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đất, khoáng sản,
nước, môi trường trên địa bàn huyện.
Thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai tại xã, thị trấn theo kế hoạch đề ra đảm
bảo tiến độ và chất lượng. Chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai và
hồ sơ dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện.
Phối hợp với các đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam
kết bảo vệ môi trường cho các dự án vào đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Kiểm
tra bảo vệ môi trường một số đơn vị sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm.
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Đẩy mạnh công tác cấp giấy theo cơ chế 01 cửa liên thông, phấn đấu hoàn
thành công tác cấp giấy lần đầu.
Triển khai tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Tiếp tục thực hiện
đề án quy hoạch tạo quỹ đất để đấu giá trên địa bàn huyện
* Công tác GPMB:
Tổ chức bảo vệ thi công đối với các hộ ở xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Tú và thực hiện quy
trình cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Trần Viết Châu – thị trấn Hồ Xá để
sớm bàn giao mặt bằng toàn tuyến cho Chủ đầu tư công trình: Mở rộng Quốc lộ 1.
Hoàn thành công tác GPMB và bàn giao hồ sơ cho chủ đầu tư công trình: Tiểu
Dự án cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án phân phối hiệu quả
DEP vay vốn Ngân hàng thế giới, công trình Tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới
điện phân phối nông thôn – phần mở rộng tỉnh Quảng Trị (vay vốn ADB) và Dự án
nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Quảng Trị (vay vốn ngân
hàng phát triển Châu Á – ADB).
Thực hiện các thủ tục phê duyệt phương án GPMB công trình QH khu dân cư
Khóm 6 – thị trấn Hồ Xá. Triển khai công tác kiểm kê GPMB công trình Hệ thống
tưới La Ngà thuộc Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh
Quảng Trị.
* Công tác đấu giá QSD đất:
Lập giá khởi điểm và tổ chức đấu giá các lô đất trong danh mục đã được phê
duyệt. Thực hiện công tác đầu tư cơ sở hạ tầng khu Quy hoạch dân cư khóm Vĩnh
Bắc để đưa vào tổ chức bán đấu giá.
5. Xây dựng nông thôn mới
Chỉ đạo các xã đạt chuẩn NTM tổ chức Lễ đón nhân Bằng Công nhận xã đạt
chuẩn Nông thôn mới.
Triển khai công tác tuyên truyền và tập huấn theo kế hoạch năm 2015 đã được
phê duyệt. Rà soát, chọn mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2015.
Hướng dẫn các xã hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới và triển khai
thực hiện đề án theo đúng tiến độ.
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.
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.
Chỉ đạo hoàn hoàn thành nhiệm vụ năm học, tổ chức tổng kết năm học tại các
trường, xây dựng kế hoạch hoạt động hè và năm học mới.
Tổ chức lễ tuyên dương và phát thưởng học sinh giỏi vào ngày 19/5/2015.
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2. Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:
Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và
công tác phòng chống các dịch bệnh mùa hè, kiểm tra vệ sinh ATTP diện rộng trên
địa bàn. Đặc biệt là các bệnh có nguy cơ lây lan cao.
Tiếp tục thực hiện các hoạt động triển khai Bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế
xã giai đoạn đến 2020 cho 22 xã, thị trấn. Trong năm 2015 phấn đấu đạt 03 xã, thị
trấn theo tiêu chí của Bộ Y tế.
Triển khai tốt các hoạt động của Đề án 52, đề án Sàng lọc trước sinh và sơ
sinh, mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, mô hình tư vấn và chăm sóc
người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Công tác truyền thông nhân sự kiện, truyền thông
giáo dục chuyển đổi hành vi CSSKSS/KHHGĐ.
Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân, các cặp vợ chồng,
các tổ chức đoàn thể ký cam kết, hoàn thành các thủ tục xây dựng mô hình làng
không có người sinh con thứ 3 trở lên và đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm cung
cấp thông tin chính sách DS-KHHGĐ đến tận nhân dân.
3. Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông:
Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong đông đảo quần chúng nhân dân về ý
nghĩa của các ngày kỷ niệm diễn ra trong tháng, trọng tâm là: Ngày quốc tế lao động
01/5, chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5, 125 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2015); tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền các
hoạt động chào mừng Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại
hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.
Phối hợp với phòng GD&ĐT tổ chức triển khai “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu
nhi Việt Nam huyện Vĩnh Linh lần thứ 7 năm 2015”. Tập hợp, lựa chọn ảnh tổ chức
trưng bày tại Đại hội thi đua yêu nước huyện Vĩnh Linh lần thứ hai.
Tham mưu UBND huyện triển khai xây dựng hệ thống bảng đèn LED tuyên
truyền trên giải phân cách trục đường Hùng Vương-TT Hồ Xá.
Phối hợp với Đài truyền thanh tham mưu UBND huyện triển khai hệ thống
truyền thanh FM tại 8 bản miền núi xã Vĩnh Ô.
Phối hợp cùng xã Vĩnh Ô, Phòng Tư pháp huyện tham mưu UBND huyện phê
duyệt Hương ước bản văn hóa của 8 bản xã Vĩnh Ô.
4. Chính sách xã hội - Lao động, việc làm và xoá đói giảm nghèo
Chỉ đạo ngành LĐTBXH huyện tập trung triển khai giải quyết hồ sơ thờ cúng,
xác minh các hồ sơ tồn động trong việc thực hiện chính sách người có công, trong
năm 2015. Quan tâm thực hiện tốt kế hoạch đối thoại chính sách, kế hoạch kiểm tra
CTCS ở các xã, thị trấn.
Tiếp tục chỉ đạo ngành thực hiện phân bổ nhà ở theo Quyết định 22 và theo
Quyết định số 178 ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh; thẩm định nhà ở cho đối tượng
chính sách vùng ngập lụt theo Quyết định 48 TTg; Nhà ở cho hộ nghèo theo quyết
định 157TTg.
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Thực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành LĐTBXH, lựa
chọn đội thi tiêu biểu công tác chính sách CC và BTXH, giảm nghèo tại tỉnh.
Xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát, biến động cung, cầu lao động năm
2015 và kế hoạch tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2015 với chủ đề “ Lắng
nghe trẻ em nói”, lập đội thi tham gia hội thi quyền trẻ em tại tỉnh, mua sắm đồ
chơi, phương tiện học tập cho các trường mầm non thuộc các xã khó khăn từ
nguồn quỹ bảo trợ trẻ em.
Triển khai tiếp giai đoạn 2 xây dựng hệ thống điện chiếu sáng Nghĩa trang
Liệt sỹ huyện Vĩnh Linh theo quyết định của UBND huyện.
III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THỰC THI PHÁP LUẬT

1. Công tác tổ chức cán bộ công chức, viên chức:
Rà soát danh sách cán bộ quản lý đến thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ để phối
hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện các bước công việc theo quy trình bổ
nhiệm lại cán bộ.
Tổng hợp danh sách đối tượng thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và đối
tượng chưa thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, báo cáo UBND huyện xem
xét chỉ đạo thực hiện.
Chuẩn bị cho công tác tuyển dụng viên chức SNGD sau khi được Sở Nội vụ
thẩm định và thỏa thuận cho thực hiện.
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.
2. Xây dựng chính quyền cơ sở:
Tổ chức tổng kết việc thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị
trấn Theo kế hoạch số 1220/KH-UBND ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị.
3. Công tác Thi đua, khen thưởng:
Tiếp tục hoàn thiện các nội dung công việc và tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu
nước huyện Vĩnh Linh lần thứ II
Thực hiện công tác khen thưởng các điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2010
- 2015 và khen thưởng học sinh giỏi năm học 2014 – 2015.
4. Công tác tư pháp:
- Thực hiện công tác chuyên môn theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ báo cáo KSTTHC 6 tháng năm 2015 theo Thông tư
05/2014/TT-BTP, chế độ báo cáo thống kê tư pháp 6 tháng năm 2015 theo Thông tư
20/2013/TT-BTP.
- Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành
năm 2014.
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