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Phần 1:
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016
Tháng 01/2016 là thời điểm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước
đó là: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc; là
tháng đầu tiên tổ chức thực hiện Nghị Quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển
KT-XH; QPAN năm 2016. Với ý nghĩa đó, các cấp, các ngành đã chủ động tham
mưu đồng thời tích cực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công nên
đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong
tháng 01/2016.
I. VỀ KINH TẾ
1. Nông nghiệp
Trồng trọt:
Tập trung đôn đốc chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân đúng kế hoạch, khung lịch
thời vụ, diện tích các loại cây trồng. Bước vào vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2015 2016, điều kiện thời tiết diễn ra khá thuận lợi nên bà con nông dân tập trung gieo
trồng các loại cây vụ Đông Xuân theo đúng kế hoạch đề ra. Tính đến cuối tháng
01/2016 toàn huyện đã gieo trồng được: Cây Lúa 3.900 ha/KH 3.950 ha; Cây lạc
1.230 ha/KH 1.355 ha; Cây ngô đã gieo trồng được 50% diện tích; Rau màu, đậu các
loại mới gieo trồng đạt 69,4% kế hoạch; Cây chất bột gieo trồng đạt 70% kế hoạch.
Do ảnh hưởng của đợt rét đậm từ ngày 18/01 đến 27/01/2016, diện tích lúa
HC95 và Bắc Thơm bị héo lá với diện tích 740 ha (trong đó Vĩnh Sơn 257 ha, Vĩnh
Lâm 228 ha, Vĩnh Thủy 140 ha, Vĩnh Long 90 ha...); 600 ha cây Lạc và 350 ha rau
màu thực phẩm, bầu bí xuất hiện hiện tượng héo xoăn và khô lá; 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 đang xuất hiện trở lại ở các vườn tiêu.
Chăn nuôi:
Trong tháng tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Số lượng
đàn lợn, gia cầm có tăng lên, nguyên nhân tăng chủ yếu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân nên người dân đã chuẩn bị trước số
lượng đàn lợn và gia cầm nhất là tổng đàn gà để phục vụ nhu cầu thị trường.
Phối hợp với Chi cục thú y tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công
tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản; công tác
kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trong năm 2016.
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Tuy vậy trong đợt rét đậm rét hại vừa qua (từ ngày 18/01 đến 27/01/2016) đã làm
ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của đàn vật nuôi, trên địa bàn huyện có một số con
trâu bò bị chết do rét.
Thuỷ sản:
Theo kết quả điều tra thuỷ sản 01/11/2015 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% (+9,9 ha) so với cùng kỳ năm
trước. Diện tích nuôi tôm sú đang chuẩn bị vét, xử lý ao hồ để đưa vào thả nuôi theo
kế hoạch; Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng đã thả giống được 14 ha bằng với cùng
kỳ năm trước.
Diện tích nuôi cá đang tiếp tục đầu tư tốt để phục vụ Tết Nguyên Đán Bính
Thân; Tháng 1 sản lượng thủy sản ước đạt 299,5 tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm
trước. Trong đó: Sản lượng nuôi trồng 113 tấn. Sản lượng đánh bắt 186,5 tấn.
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.
2. Công nghiệp, xây dựng
Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN (Giá so sánh năm 2010)
tháng 01 năm 2016 ước thực hiện 55,09 tỷ đồng; đạt 105,25% so với cùng kỳ. Trong
đó: khu vực nhà nước đạt 15,69 tỷ đồng, khu vực ngoài quốc doanh đạt 39,40 tỷ đồng.
Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tháng 01 đạt được như sau: Ti tan
1.300 tấn; gạch xây các loại 2,5 triệu viên; cát sạn 5.000 m3; nước máy 41.000m3.
Xây dựng: Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tháng 01 năm 2016 ước
thực hiện 2,125 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách huyện 1,735 tỷ đồng; Ngân sách cấp
xã: 0,39 tỷ đồng. Triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xây nhà phòng chống lụt, bão
tới nay đã có 38/52 hộ trên địa bàn đã hoàn thành và giải ngân vốn hỗ trợ.
Trong tháng 1/2016, chủ yếu tiếp tục thi công những công trình chuyển tiếp
và công trình kế hoạch 2015, như: Xây dựng Bloc vĩa hè đường Trần Phú và Trần
Hưng Đạo (gói thầu số 04, đường Trần Phú, đạt 49%); Trụ sở xã Vĩnh Trung (đạt
20%); Nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Vĩnh Khê (đạt 14%); Trường mầm non Bình
Minh, thị trấn Cửa Tùng (đạt 61%); Đường giao thông Thạch Kim- Hiền Hòa (đạt
92%, vốn ODA của Chỉnh phủ Ả rập); ... Chuẩn bị thi công các công trình: Trường
tiểu học Rào Trường xã Vĩnh Hà. Bàn giao đưa vào sử dụng các công trình: Các công
trình chống hạn vụ hè thu năm 2015; Đường vào Trung tâm Y tế. Chuẩn bị công tác
đầu tư xây dựng các công trình: Trường mầm non xã Vĩnh Tú, Trường mầm non
xã Vĩnh Chấp, Trường mầm non xã Vĩnh Thái, Trường Tiểu học Cửa Tùng, Xây
dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch thị trấn Cửa Tùng.
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 74.000 tấn, luân chuyển hàng
hoá 1.410.000 tấn/Km; Vận tải hành khách 96.000 người, luân chuyển
1.960.000n/km; Doanh thu vận tải đạt 12,95 tỷ đồng.
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Thương mại - dịch vụ:
Hoạt động thương mại dịch vụ tháng 01 chủ yếu tập trung nguồn hàng hoá
đầy đủ phong phú, để phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán. Nhờ
làm tốt công tác tuyên truyền nên bà con tư thương chấp hành tốt các chỉ thị, chủ
trương chính sách nhà nước, việc thực hiện niêm yết giá ở các quầy hàng được bà
con thực hiện nghiêm túc; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam” đã và đang được đại đa số người dân hưởng ứng tích cực, tuyên truyền các hộ
kinh doanh hàng có nguồn gốc và có hạn sử dụng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và
doanh thu dịch vụ tháng 1 năm 2016 ước thực hiện 212,15 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt
100,49%, trong đó bán lẻ ước đạt 157,57 tỷ đồng. 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.
4. Tài chính - Tín dụng:
Tiến hành giao dự toán thu chi ngân sách năm 2016 cho các xã, thị trấn, các cơ
quan HCSN, các trường học thuộc huyện quản lý; Ghi thu, ghi chi các nguồn kinh
phí được để lại tại đơn vị trong thời gian chỉnh lý quyết toán.
Đôn đốc các chủ đầu tư, các Ban QLDA thanh toán vốn đầu tư XDCB đã bố
trí trong năm 2015. Xây dựng dự toán phân bổ nguồn vốn Đầu tư XDCB năm 2016.
Báo cáo Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015 cho Sở Tài chính. Xây dựng
chương trình, hành động của UBND huyện thực hiện NQ huyện đảng bộ lần thứ XVIII.
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:
Tháng 01 năm 2016 cấp được 642 giấy CNQSD đất với diện tích 146,56 ha.
Hồ sơ tiếp nhận và giao trả từ bộ phận "01 cửa": Hồ sơ tồn trong thời gian giải
quyết: 108 hồ sơ; Hồ sơ tiếp nhận: 507 hồ sơ. Hồ sơ hoàn thiện giao trả bộ phận 01
cửa: 509 hồ sơ. Trong đó: Hồ sơ đúng và trước thời gian: 486 hồ sơ (chiếm tỷ lệ
95,5%); Hồ sơ quá thời gian: 23 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 4,5%); Hồ sơ đang trong thời
gian thụ lý: 78 hồ sơ. Giao dịch đảm bảo đăng ký thế chấp 309 trường hợp, xoá thế
chấp 230 trường hợp.
Triển khai thống kê đất đai năm 2015 theo công văn số 3051/STNMT-QLĐĐ
ngày 31/12/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác khai thác khoáng sản 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.
* GPMB và đấu giá quỹ đất
Công tác GPMB công trình Mở rộng Quốc lộ 1A: Chi trả tiền cho các hộ
dân bị ảnh hưởng (đợt 13) xã Vĩnh Sơn, Kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp
phát sinh, Phối hợp với Ban QLDA6 và đơn vị tư vấn kiểm tra hoàn thiện phương án
nhà nứt và công khai cho các hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công công trình mở
rộng Quốc lộ 1.
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Kết thúc việc công khai và Hoàn thiện phương án BT, HT công trình Hệ thống
tưới La Ngà thuộc Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh
Quảng Trị thuộc xã Vĩnh Hà được điều chỉnh và các hạng mục mới: Đường Xi
phong Mé Tré, Đường điện và Đường thi công Bến Tám + Cống Bến Tám thuộc xã
Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn.
Hoàn thiện phương án GPMB 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 trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi xây dựng 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) thuộc xã Vĩnh Tú (bổ sung).
Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với các xã, thị trấn rà soát quỹ
đất đủ điều kiện để đưa vào tổ chức bán đấu giá.
6. Xây dựng nông thôn mới
Hoàn thiện hồ sơ và hoàn thành việc thẩm định, đề nghị UBND tỉnh công nhận xã
đạt chuẩn nông thôn mới cho các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Thành, Vĩnh Nam, Vĩnh Hiền.
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.
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:
1. Giáo dục – Đào tạo:
Tiếp tục chỉ đạo các Trường tổ chức dạy và học nghiêm túc; Chỉ đạo ôn tập, tổ
chức kiểm tra học kì I đúng quy trình và đạt chất lượng theo yêu cầu. Các Trường tổ
chức Sơ kết học kỳ I và triển khai Kế hoạch học kỳ II năm học 2015 – 2016.
* Chất lượng cuối kì I 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
cuối năm học trước, học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt giảm 1,11%, khá tăng 1,01%
trung bình tăng 0,05%, yếu tăng 0,06%.
+ Về học lực: Giỏi: 17,72%, Khá: 42,86%, Trung bình: 34,53%, Yếu: 6,73%,
Kém: 0,16%. So với cuối năm học trước, học sinh xếp loại học lực giỏi giảm 0,88%,
khá giảm 1,74%, trung bình tăng 0,13%, yếu tăng 3,42%, kém giảm 0,09%
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- Chỉ đạo các trường tổ chức sơ kết học kì I theo kế hoạch, triển khai nhiệm vụ
học kì II; Tổ chức thành công Hội khỏe phù đổng huyện lần thứ IX; Tham gia các
hội thi cấp tỉnh đạt kết quả cao:
2. Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:
Trong tháng tình hình dịch bệnh khá ổn định, không có vụ ngộ độc thực phẩm
lớn xảy ra trên địa bàn.
UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác Phòng
chống dịch bệnh, mùa Đông – Xuân đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân
2016. Xây dựng Kế hoạch về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết
Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016; Quyết định thành lập Đoàn liên
ngành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016 và Đoàn liên ngành kiểm tra
hành nghề y dược trên địa bàn huyện năm 2016; Xây dựng và triển khai thực Kế
hoạch “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” trên địa bàn huyện.
Hoạt động khám chữa bệnh diển ra ổn định, tình hình bệnh nhân đến KCB tại
các cơ sở y tế công lập như sau:
+ Bệnh viện đa khoa huyện là 15.031 lượt bệnh nhân, không có bệnh nhân tử
vong vì lý do chuyên môn.
+ Bệnh nhân đến khám tại 22 trạm y tế xã, thị trấn là 4.645 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: 3.527 lượt bệnh nhân.
Tiếp tục 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. Tiến hành
kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo các xã, thỉ trấn xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động công tác DSKHHGĐ năm 2016, rà soát lại số sinh trong năm 2015 trên địa bàn; tổ chức thu thập
thông tin, thẩm định, rà soát các thông tin biến động DS-KHHGĐ.
3. Văn hóa - Thông tin; Du lịch và TDTT

:

Chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai các hoạt động tuyên truyền chào mừng 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 Nguyên Đán Bính Thân 2016.
- Thành lập đội liên ngành kiểm tra dịch vụ văn hóa công cộng và Internet dịp
tết Bính thân - 2016.
- Ban hành kế hoạch tuyên truyên cải cách hành chính; Kế hoạch ứng dụng
CNTT trong cơ quan nhà nước 2015; Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic; Kế
hoạch thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
4. Lao động thương binh& xã hội:
- Công tác chính sách, có công:
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+ Tiếp nhận, giải quyết tổng số 426 hồ sơ, ban bàn quyết định xử lý: 48 hồ sơ
người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học, 5 hồ sơ tù đày. Tiếp nhận 198 quyết định
thờ cúng và tiến hành công tác chi trả; rà soát 30 hồ sơ thờ cúng và đang hoàn chỉnh
thủ tục để trình cấp trên, thụ lý giải quyết 55 hồ sơ mái táng phí, trình Sở LĐTBXH
tỉnh.
+ Tiếp nhận 70 hồ sơ bảo hiểm mới, 20 hồ sơ đính chính thông tin đang tiến
hành xử lý, thẩm định 11560 đối tượng đáo hạn BHYT.
+ Lập danh sách thăm tặng quà cho đối tượng chính sách người có công nhân
dịp tết cổ truyền Bính Thân, tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động tết và công
tác chính sách NCC và xã hội cho UBND huyện.
+ Công tác quản lý nghĩa trang liệt sỹ huyện và các xã, thị trấn thực hiện chu
đáo, nghiêm trang, phục vụ tốt việc thăm viếng của các cơ quan, đơn vị và nhân dân;
Thực hiện tốt chương trình Hoa dâng mộ liệt sỹ, lần 2 thay mới hoa ở các phần
mộ liệt sỹ trên địa bàn huyện.
- Công tác bảo trợ xã hội – Lao động – việc làm.
Quyết định giải quyết chế độ đối với 30 hồ sơ các loại, trong đó:
+ Người khuyết tật: 5
+Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên: 17
+ Mai táng phí: 02
+ Đơn thân nuôi con: 02
+ Hộ gia đình nuôi NKT: 1
+ Cắt trợ cấp: 3
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 ; Tổng hợp phiếu điều tra hộ nghèo theo chuẩn mới năm 2016, kết
quả sơ bộ hộ nghèo trên địa bàn huyện là: 10,8%.
- Công tác TE,BĐG&VSTBCPN.
+ Trao 440 suất quà chương trình nối vòng tay nhân ái: tổng 220 triệu đổng.
+ 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 quy BTTE huyện.
- Công tác Tài chính - Ngân sách.
Chi ngân sách trung ương trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần, quà CTN: 13,2 tỷ.
Chi Ngân sách tỉnh: 463 triệu đồng; thực hiện công tác tài chính, ngân sách
kịp thời, đúng thời gian quy định.
III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT
1. Công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức:
Trong tháng 01 năm 2016, UBND huyện ban hành quyết định bổ nhiệm
Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng phòng LĐ-TB&XH và Trưởng phòng
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GD-ĐT huyện; thực hiện quy trình để bổ nhiệm cấp phó của một số đơn vị đang
thiếu cán bộ.
Chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng 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 theo đúng tiến độ.
Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyển dụng viên chức Sự nghiệp
giáo dục chỉ tiêu năm 2015 theo đúng tiến độ quy định để quyết định tuyển dụng bố
trí công tác đối với người trúng tuyển.
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 có thành tích xuất sắc, được các cấp
khen thưởng để trình Hội đồng xem xét đợt I/2015.
2. Xây dựng chính quyền cơ sở, địa giới hành chính
Tháng 01 năm 2016, UBND huyện đã ban hành các Quyết định nâng lương
thường xuyên, chuyển xếp lương, xếp lương, xếp phụ cấp chức vụ, thâm niên trưởng
công an cho cán bộ công chức xã 10 người; Quyết định xếp phụ cấp thâm niên chỉ
huy trưởng quân sự 10 người; Quyết định bố trí chức danh và mức phụ cấp cho cán
bộ không chuyên trách các xã, thị trấn theo Đề án 1618 là 44 người.
Thực hiện việc thông báo nghỉ hưu; ban hành các Quyết định nghỉ hưu đối với
cán bộ công chức các xã, thị trấn theo quy định. UBND huyện đã ra Quyết định tiếp
nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển cho 02 cán bộ Bí thư Đoàn, bố trí
đảm nhiệm chức danh công chức Văn hóa-Xã hội làm việc tại UBND xã Vĩnh Nam
và xã Vĩnh Hòa.
Tiến hành tổng hợp hồ sơ đánh giá và phân loại cán bộ xã, thị trấn để trình Ban
Thường vụ Huyện ủy quyết định đánh giá, phân loại theo quy định.
Xây dựng kế hoạch để ban han hành Quyết định kèm theo danh mục tài liệu ôn
thi công chức xã, thị trấn. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển
công chức xã, thị trấn.
3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
Tổng hợp khảo sát nhu cầu đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số gửi Ban Dân
tộc tỉnh Quảng Trị
4. Công tác cải cách hành chính
Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác cải cách hành chính năm 2015; Hướng
dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện chấm điểm cải cách hành chính năm 2015;Tổng
hợp chấm điểm cải cách hành chính của huyện Vĩnh Linh năm 2015
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
Tiếp tục tiếp nhận và tiến hành thẩm định Hồ sơ đề nghị khen thưởng năm
2015 của các tập thể, cá nhân.
UBND huyện đã ban hành Quyết định bổ sung thay thế thành viên Hội đồng
TĐKT; Quyết định khen thưởng cho 38 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc
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trong công tác năm 2015. Xác nhận thành tích, thâm niên hoạt động kháng chiến cho
7 trường hợp có công.
b) Công tác quản lý hội: Đã tiếp nhận 04 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
Đã 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.
Tiến hành triển khai rà soát thủ tục hành chính đối với công tác hộ tịch cấp
huyện và 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/TTBTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp.
Tiếp nhận, giải quyết cho 14 trường hợp, cụ thể:
+ Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: 01 trường hợp
+ Thay đổi họ tên, chữ đệm, cải chính ngày tháng năm sinh: 06 trường hợp.
+ Cấp lại bản chính Giấy khai sinh: 08 trường hợp.
Các trường hợp trên được thực hiện đảm bảo về thời gian, trình tự, thủ tục và
đúng quy định của pháp luật.
b. Công tác văn bản
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.
Đã tổ chức xem xét thẩm định quy ước thôn không có người sinh con thứ 3 trở
lên của thôn Tân An, xã Vĩnh Giang đúng quy định, trình UBND huyện ra Quyết
định phê duyệt.
c. Công tác chứng thực
Thực hiện thủ tục chứng thực thuộc thẩm quyền, chứng chứng thực bản sao
đúng với bản chính: 83 trường hợp với 693 bản sao.
d. Công tác Trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý 01 trường hợp thuộc lĩnh vực hộ tịch tại Phòng Tư pháp.
e. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, theo đó
ngành Tư pháp đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục
pháp luật năm 2016. Trong tháng 01 năm 2016, ngành Tư pháp đã phối hợp với
UBND thị trấn Bến Quan triển khai Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
7. Công tác Thanh tra hành chính:
a. Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng về việc thực hiện pháp luật khiếu nại,
tố cáo, phòng chống tham nhũng của Thủ trưởng các cơ quan hành chính:
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Đoàn thanh tra theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của Chủ
tịch UBND huyện Vĩnh Linh đang tiến hành thanh tra tại các đơn vị: UBND xã Vĩnh
Kim, UBND xã Vĩnh Thái, UBND xã Vĩnh Lâm, UBND xã Vĩnh Sơn. Nội dung
thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thực hiện pháp luật về khiếu nại; tố cáo; phòng
chống tham nhũng và công tác nội vụ.
8. Công tác tiếp dân và tiếp nhận và xử lý đơn:
a. Công tác tiếp dân:
- Tháng 01 năm 2016, tại Trụ sở tiếp công dân của UBND huyện đã tiếp
13lượt/14 người đến kiến nghị, phản ánh: 13 vụ (Nội dung cũ: 10 vụ; Nội dung mới:
03 vụ).
+ Thuộc thẩm quyền giải quyết: 01 vụ (đang giải quyết)
+ Không thuộc thẩm quyền giải quyết: 12 vụ.
- Tiếp dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện đã tiếp: 09lượt/10
người đến kiến nghị, phản ánh: 09 vụ. (Nội dung cũ: 09 vụ; mới phát sinh: 0 vụ).
+ Thuộc thẩm quyền giải quyết: 02 vụ
+ Không thuộc thẩm quyền giải quyết: 07 vụ
Tổng số vụ việc tiếp dân tháng 01/2016: 22 vụ (đã giải quyết: 11 vụ, chưa giải
quyết: 11 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 trực tiếp công dân và có công văn hướng dẫn, trả lời cho công dân được rõ.
b. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư :
Trong tháng tiếp nhận 07 đơn/ 06 vụ, trong đó:
- Số đơn tiếp nhận trong kỳ: 07 đơn/06 vụ
- Số đơn kỳ trước chưa xử lý chuyển sang: 03 đơn/02 vụ.
- Đã xử lý, phân loại: 10 đơn/ 08 vụ
Khiếu nại: 06 đơn/ 04 vụ
Tố cáo: không
Kiến nghị, phản ánh: 04đơn/ 04 vụ
IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG & AN NINH
1. Công tác quân sự:
Giữ vững ANCT - TTATXH và bảo vệ an toàn, Tết dương lịch. Xây dựng kế
hoạch và tổ chức trực SSCĐ bảo vệ Đại hội Đảng và Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.
Tổ chức tổng kết nhiệm vụ QP-AN và xây dựng cơ sở năm 2015 triển khai
nhiệm vụ năm 2016; tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho cán bộ cấp úy
thuộc đối tượng 4, quân số 27 đ/c; tổ chức khám tuyển công dân nhập ngũ đợt 1 năm
2016, quân số 300 công dân; tổ chức sắp xếp biên chế đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm
những đồng chí hết độ tuổi trong tiểu đoàn DBĐV huyện, giải ngạch 58 đ/c, bổ sung 89
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đ/c. Đã tổ chức xét duyệt hồ sơ 62 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng theo
kế hoạch và nộp 321 bộ hồ sơ 62 lên Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị theo quy định.
2. Tình hình An ninh chính trị & Trật tự ATXH:
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định.
Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện xẩy ra 01 vụ phạm pháp
hình sự, không có thiệt hại về tài sản, so với cùng kỳ tháng trước giảm 03 vụ, 01
người bị thương; Đã điều tra làm rõ 01/01 vụ, đạt tỷ lệ 100%.
Tình hình tai, tệ nạn xã hội. Trong tháng không xẩy ra vụ tai nạn giao thông
nào. Tai nạn khác xẩy ra 02 vụ làm 02 người chết, so với cùng kỳ tháng 12/2015
tăng 02 vụ, 02 người chết. Tệ nạn xã hội xẩy ra 02 vụ, bắt 06 đối tượng, so với cùng
kỳ tháng 12 tăng 01 vụ 04 đối tượng.
Về cháy nổ, trong tháng xẩy ra 02 vụ, làm 02 người chết, tài sản thiệt hại ước
tính 10.000.000đ. So với cùng kỳ tháng 12 năm 2015 tăng 02 vụ, 02 người chết.
Phần 2:
MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 2 NĂM 2016
I. KINH TẾ:
1. Nông nghiệp
Tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015-2016, trong đó
quan tâm đến việc thực hiện hoàn thành diện tích các loại cây trồng. 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; Lập đề án chuyển đổi cơ
cấu cây trồng ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu.
Triển khai việc tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2016. Chỉ đạo thực
hiện công tác phòng chống dịch bệnh và đói rét cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo,
kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ
sinh thú y.
Tiếp tục chỉ đạo, động viên Ngư dân ra khơi khai thác cá vụ Bắc và thực hiện
tốt việc đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển; tiến hành nạo vét, sửa chữa, cải tạo
kênh mương, ao hồ để chuẩn bị cho vụ nuôi trồng thủy sản năm 2016.
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. Hoàn thành quy chế quản lý đô thị tại 03 thị trấn của
huyện. Thực hiện cấp phát vốn cho các hộ nghèo thực hiện dự án hỗ trợ nhà cho
người nghèo vùng ngập lụt. Tổ chức xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang an
toàn đường bộ trên địa bàn.
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Tổ chức kiểm tra tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn. Hướng
dẫn các cơ sở hoàn thành hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn
lần thứ 3 (năm 2016) tỉnh Quảng Trị. trên lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ.
Thực hiện kiểm tra tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán Bính Thân
năm 2016.
3. Tài chính – Kế hoạch
Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Xây dựng
chương trình hành động của UBND huyện thực hiện NQ huyện Đảng bộ lần thứ XVIII.
Phân bổ nguồn vốn Đầu tư XDCB năm 2016. Giao các đơn vị QLDA các công
trình khởi công mới năm 2016. Tiếp tục thẩm định, thẩm tra quyết toán dự án hoàn
thành trên địa bàn huyện.
Quyết toán và công khai quyết toán NS huyện năm 2015. Rà soát kinh phí
ngân sách huyện, đối chiếu chuyển nguồn, quyết toán một số nguồn kinh phí bổ sung
có mục tiêu và báo cáo nhu cầu năm 2016.
Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức bán đấu giá tài sản
tịch thu sung quỹ nhà nước 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.
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 các xã chỉnh lý biến động trong năm chuyển qua các xã
Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành… Thực hiện công tác cấp giấy theo cơ chế 01 cửa liên
thông theo đúng quy trình.
* GPMB và đấu giá quỹ đất
Công tác GPMB:
Chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng (đợt 19) khi xây dựng công trình mở
rộng QL1. Phối hợp với Ban QLDA 6 và đơn vị tư vấn kiểm tra 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.
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.
Công tác đấu giá QSD đất:
Lập danh mục tổ chức bán đấu giá QSD đất các lô đất đủ điều kiện ở xã Vĩnh
Tân, Vĩnh Chấp, Vĩnh Nam, Vĩnh Hiền, TT Bến Quan.
5. Xây dựng nông thôn mới
Tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
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Tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề lao động nông thôn (nghề nông nghiệp) chuẩn
bị kế hoạch đào tạo nghề năm 2016.
Phối hợp với Văn phòng điều phối XD NTM tỉnh tổ chức rà soát lại nhu cầu,
năng lực vốn của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:
1. Giáo dục đào tạo:
Tiếp tục chỉ đạo các trường tổ chức dạy và học nghiêm túc theo tiến độ
chương trình.
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.
Chỉ đạo công tác ôn tập đội tuyển học sinh giỏi THCS đi thi tỉnh.
Tổ chức Sơ kết học kì I, triển khai nhiệm vụ học kì II
Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc và mừng
Đảng, mừng Xuân Bính Thân.
2. Y tế - Dân số KHHGĐ:
Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động phòng
chống dịch bệnh, ATVSTP trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết Nguyên Đán
Bính Thân năm 2016; Kiểm tra hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện; Giám
sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính quyền, của ngành
trong hoạt động CSSK tại các cơ sở y tế .
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng thời có các giải pháp hữu hiệu
để duy trì và hạn chế tỷ lệ tăng dân số dưới mức 0,8% năm; nâng cao chất lượng dân số.
3. Văn hóa, Thông tin – Thể dục Thể thao, Du lịch:
Làm tốt công tác tuyên truyền mừng Đảng mừng Xuân, trong đó chú trọng
công tác thông tin các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; cổ động trực
quan và tăng cường xây dựng tin, bài phản ánh các hoạt động vui Tết đón Xuân trên
sóng phát thanh và truyền hình.
Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động Văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân tạo không khí vui tươi phấn
khởi trong các tầng lớp nhân dân.
Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2021.
4. Lao động Thương binh & Xã hội:
Tổ chức tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015; Tổng kết công tác
dạy nghề LĐNT giai đoạn 2011-2015; Sơ kết công tác 3 năm thực hiện Pháp lệnh
ưu đải đối với người CC với cách mạng.
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Thực hiện kế hoạch thăm tặng quà người có công và xã hội nhân dịp tết Bính
thân 2016; công tác cứu trợ nhân dân thiếu đói nhân dịp tết Bính thân và giáp hạt 2016;
thực hiện tổng rà soát, thống kê mộ liệt sỷ toàn huyện.
Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, dạy nghề cho lao động nông thôn theo QĐ
1956/CP.
III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THỰC THI PHÁP LUẬT
1. Công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức.
Thực hiện quy trình tiến hành lấy phiếu tín nhiệm ở các đơn vị được đề nghị
bổ nhiệm cán bộ .
Xem xét để ban hành quyết định tuyển dụng và bố trí công tác đối với 31
người trúng tuyển trong đợt xét tuyển viên chức giáo dục chỉ tiêu năm 2015 và báo
cáo kết quả về Sở Nội vụ.
Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn,
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 và nghỉ chế
đọ tinh giản biên chế theo quy định.
2. Công tác Thi đua, khen thưởng
Tổ chức tiếp nhận, xét trình hồ sơ khen thưởng của các tập thể, cá nhân 2015
3. Công tác Tư pháp:
- Thực hiện công tác chuyên môn thường xuyên theo quy định của pháp luật.
- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa
bàn huyện năm 2016.
4. Công tác thanh tra:
Thực hiện tốt chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị,
phản ánh. Đặc biệt, chú trọng xém xét đến các vụ việc tồn đọng. Cụ thể, vụ việc liên
quan đến ông Trần Tâm, thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa; vụ việc liên quan đến ông
Trương Quốc Tuân, thị trấn Bến Quan…
Chỉ đạo việc thực hiện kê khai tài sản năm 2015 theo quy định.
IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG&AN NINH:
Duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ ở các cấp, trọng tâm là bảo vệ Đại hội
Đảng diễn ra từ ngày 20-28/01/2016, Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016, nắm
và báo cáo tình hình kịp thời. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, tìm
kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình trên địa bàn không để bị
động bất ngờ.
Chỉ đạo các đơn vị hoàn chỉnh việc xây dựng kế hoạch QS-QP năm 2016
thông qua Ban CHQS huyện. Tổ chức Lễ giao quân đợt 1 năm 2016 đảm bảo đủ chỉ
tiêu giao.
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