ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH

Số: 24/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Linh, ngày 07

tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2014
Phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2014
Phần 1:
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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. Tiếp tục triển khai thực hiện phân
công chỉ đạo các Mô hình sản xuất lúa an toàn sâu bệnh và năng xuất cao. Tiến độ
và kết quả gieo trồng, tình hình sinh trưởng phát triển 1 số loại cây trồng chính vụ
Đông – Xuân đến nay như sau:
Cây Lúa: Gieo trồng được 3.900 ha, đã thực hiện xong công tác tỉa dặm; Lúa
đang thời kỳ đẻ nhánh, bệnh đạo ôn lá gây hại lúa trà đầu trên các giống nhiễm và
gieo dày; Tỷ lệ bệnh trung bình 7-8%, nơi cao 23-27%, cấp bệnh phổ biến là cấp
1; Rệp mềm, dòi đục nõn, bọ trĩ, bệnh bạc lá do rét đang gây hại.
Cây lạc: Gieo trồng được 1.300 ha; Cây ngô: đã gieo trồng được 70% diện
tích; Rau màu, đậu các loại: mới gieo trồng đạt 40% kế hoạch; Cây lấy bột: Tổng
diện tích gieo trồng đạt 55% kế hoạch.
Tổng hợp hồ sơ hỗ trợ diện tích đất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của
Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, để phân bổ kinh phí với tổng số tiền
1.758.512.000 đ ; Trong đó: hỗ trợ cho người dân 50% (= 915.544.000 đ). Hỗ trợ
cho HTX (= 842.968.000 đ).
Cây cao su hiện đang nghĩ khai thác mũ để tập trung chăm bón. Cây hồ tiêu
đang trong thời kỳ kết trái đang tiếp tục chăm sóc và đầu tư.
Chăn nuôi: Nắm bắt tình hình dịch bệnh, chỉ đạo các địa phương thực hiện
công tác phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng và phòng chống rét cho vật
nuôi. Đặc biệt quan tâm công tác phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1. Chỉ đạo cơ
sở triển khai tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc, gia cầm.
Thuỷ sản: Tiếp tục chỉ đạo ngư dân ra khơi khai thác cá và thực hiện tốt việc
đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển. Chỉ đạo nhân dân thu hoạch thủy sản còn lại
của vụ nuôi trồng thủy sản năm 2013, chuẩn bị cho vụ sản xuất 2014.
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* Công tác khác:
Kiểm tra các HTX quyết toán năm 2013; Chỉ đạo các HTX, Quỹ tín dụng nhân
dân đại hội thường niên. Tập huấn luật HTX mới cho các HTX.
2. Công nghiệp, xây dựng:
Công nghiệp tháng 2/2014 thời tiết mưa kéo dài đã làm ảnh hưởng đến tình
hình sản xuất ngành công nghiệp như ngành khai thác khoáng sản, khai thác cát sạn
và một số ngành công nghiệp khác. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 ước
đạt 39,3 tỷ đồng. Trong đó khu vực ngoài quốc doanh đạt 25,8 tỷ đồng. Sản phẩm
chủ yếu sản xuất trong tháng 2 thực hiện Ti tan: 1.600 tấn, gạch nung 1,7 triệu viên,
cát sạn 5.000 m3.
Triển khai kịp thời các công trình xây dựng trong năm 2014. Đẩy nhanh tiến
độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.
* Công trình chuyển tiếp:
- 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: Đang thi
công, đạt 80%.
- Vốn ngân sách Trung ương, tỉnh, khác: Đang triển khai thi công: Trường mầm
non Vĩnh Long 2 (đạt 85%); Trường TH xã Vĩnh Giang (đạt 80%); Trường mầm non
xã Vĩnh Thành (đạt 95%); Trường Tiểu học Kim Đồng (đạt 65%); Bãi rác thị trấn Cửa
Tùng, đang tạm dừng thi công
Trụ sở Đảng ủy, HĐND,UBND thị trấn Cửa Tùng: Đang triển khai thi công;
Gói thầu 01 (nhà làm việc 3 tầng) đạt 14%; Gói thầu số 02 (nhà hội trường) đạt 57%;
gói thầu số 03 (cổng, hàng rào) đạt 88%; Gói thầu 04 (san nền, sân vườn) đạt 37%.
- Vốn vay Quỹ phát triển Ả-Rập Xê-Út: Công trình: Đường giao thông
Thạch Kim- Hiền Hòa: Đang triển khai thi công (đạt 30%).
- Vốn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam: Đang triển khai
thi công: Trạm y tế xã Vĩnh Chấp (đạt 74%); Nhà bia ghi tên Liệt sỹ xã Vĩnh Ô (đạt
80%). Trường mầm non xã Vĩnh Khê: Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
* Các công trình kế hoạch năm 2014:
Đang triển khai các thủ tục theo tuần tự quy định về XDCB các công trình
ngân sách huyện bố trí. Hoàn thành công tác thiết kế, thẩm định, phê duyệt báo cáo
KT-KT các công trình đầu tư cho kế hoạch 2014.
3. Giao thông - vận tải và Thương mại - dịch vụ
Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho sản xuất và tiêu dùng của dân
cư cũng như nhu cầu đi lại của nhân dân, các cơ sở vận tải tăng số lần luân chuyển,
đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ. Tổng doanh thu vận tải đạt 13,6 tỷ đồng,
tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động thương mại dịch vụ tháng 2 chủ yếu tập trung nguồn hàng hoá để
phục vụ tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và sản xuất vụ Đông xuân 2013 – 2014.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 2 ước đạt 191 tỷ đồng tăng 3,1% so với
cùng kỳ.
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4. Tài chính - Tín dụng:
Đôn đốc các xã thị trấn, các cơ quan hành chính sự nghiệp quyết toán Ngân
sách năm 2013. Hoàn chỉnh thủ tục để khởi công nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ ngành
Tài chính vào đầu tháng 3.
Tổng thu ngân sách 2 tháng đầu năm là 49,7 tỷ đồng; trong đó thu trên địa bàn
6,9 tỷ đồng. Tổng Chi ngân sách 2 tháng đầu năm 43 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách
huyện 30,7 tỷ đồng.
Thẩm định dự toán chi tiết 2014 các đơn vị thuộc huyện quản lý. Hoàn chỉnh
số liệu Ngân sách năm 2013 để lập quyết toán NS chậm nhất ngày 15/3/2014.
Công khai dự toán và vốn đầu tư XDCB huyện năm 2014 và đôn đốc các xã
thị trấn thực hiện công khai. Hoàn chỉnh số liệu, thực hiện chuyển nguồn vốn năm
2013 sang 2014 theo đúng quy định.
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 76 tỷ đồng.
5. Tài nguyên môi trường:
Tháng 02 năm 2014 cấp được 131 giấy CNQSD đất với tổng diện tích là:
538.719 m2. Hồ sơ tiếp nhận từ bộ phận 01 cửa là 128 hồ sơ cấp giấy CNQSD đất,
trong đó có 102 hồ sơ đủ điều kiện, 26 hồ sơ không đủ điều kiện. Hồ sơ hoàn thiện
giao trả bộ phận 01 cửa tiếp nhận là 131 hồ sơ.
Căn cứ quy trình cấp giấy CNQSD đất theo cơ chế 01 cửa, Văn phòng
ĐKQSD đất trả đúng thời gian là 96 hồ sơ chiếm tỷ lệ 73%, còn 35 hồ sơ trả quá
thời gian chiếm tỷ lệ 27% (lý do quá thời gian là do thời điểm cuối năm phải thực
hiện hoàn thành “Dồn điền đổi thửa” cấp giấy Vĩnh Nam, Vĩnh Kim theo nguồn vốn
sự nghiệp tỉnh; đồng thời có một số hồ sơ bổ sung thông tin). Hồ sơ đang trong thời
gian thụ lý là 111 hồ sơ.
Chỉ đạo phòng TNMT phối hợp với Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh triển khai cấp
lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Long.
Đo đạc chỉnh lý trích lục địa chính phục vụ cho công tác cấp giấy CNQSD đất
hộ gia đình: 48 hồ sơ và đã thực hiện 04 hồ sơ, đang thực hiện 44 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 160 hồ sơ, làm thủ tục đăng ký
xoá thế chấp cho 81 hồ sơ.
Chỉ đạo UBND thị trấn Hồ Xá kiểm tra một số hộ dân xây dựng nhà trái phép
dọc bờ sông Hồ Xá.
* GPMB và đấu giá quỹ đất
Tập trung thực hiện công tác kiểm kê, áp giá và công khai phương án GPMB công
trình: Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Vĩnh Linh. Đến nay đã thực hiện được 13 km
trên tổng số 17 km (còn 4km chưa hoàn thành).
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6. Xây dựng nông thôn mới
Đôn đốc, hướng dẫn, giúp 4 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thái hoàn
thành đề án xây dựng nông thôn mới.
Phối hợp với BCĐ xây dựng nông thôn mới tỉnh, sở Nông nghiệp & PTNT tổ
chức lễ phát động Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Thành.
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Giáo dục – Đào tạo
Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ 2014,
cũng như tổ chức sơ kết chương trình học kì 1 và triển khai chương trình học kỳ 2
năm học 2013-2014 đúng với kế hoạch đề ra. Ngành giáo dục huyện đã chỉ đạo
trong toàn ngành tổ chức nghỉ tết nguyên đán Giáp Ngọ đúng thời gian quy định, an
toàn, vui tươi, tiết kiệm. 100% các trường đã tổ chức ổn định dạy học ngay sau tết.
Tỷ lệ chuyên cần của học sinh sau tết đảm bảo. Chỉ đạo các trường tổ chức Tết trồng
cây theo đúng kế hoạch của huyện.
Sau Tết, ngành đã tập trung chỉ đạo các hoạt động mũi nhọn, tổ chức ôn tập
đội tuyển HSG văn hóa lớp 9 tại huyện, và đã tổ chức nhiều hoạt động khác, như: Tổ
chức thành công kì thi HSG kỷ thuật phổ thông cấp huyện; Hội thi GVDG THCS
cấp huyện vòng thực hành; Hội thi liên hoan tiếng hát học đường cấp cụm và chỉ đạo
xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục cấp huyện đạt
kết quả tốt,
Ngày 21/2/2014, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác
khuyến học 2014. Tính đến nay, huyện Vĩnh Linh có 565 tổ chức Hội Khuyến học,
320 Ban khuyến học với hơn 30.100 hội viên chiếm 35% dân số.
2. Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Tổ chức tổng kết công tác y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình 2013, triển khai
nhiêm vụ 2014 và kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 –
27/02/2014, thông qua việc chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trước,
trong và sau Tết Nguyên đán 2014.
Nhờ làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nên trong tháng không có ngộ
độc thực phẩm xảy ra. Đã 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.
Về hoạt động khám chữa bệnh, trong tháng, tổng số bệnh nhân đến khám và
chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện là 7.870 lượt bệnh nhân; tại 22 trạm y tế xã,
thị trấn là 2.450 lượt người, không có bệnh nhân tử vong vì lý do chuyên môn.
Hoạt động xây dựng, duy trì xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế: Ngành đã
triển khai ký cam kết thực hiện xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế năm
2014 cho các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Hoà và thị trấn Hồ Xá.
Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các hoạt động xây dựng xã, thị trấn đạt Bộ
tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020 năm 2014.
Triển khai mô hình “Làng không có người sinh con thứ ba trở lên”. và Chương
trình hành động thực hiện công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015. Triển khai và
hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 23/7/2013 về việc đẩy mạnh công
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tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2013-2015 tầm nhìn 2020 của Chủ tịch UBND huyện
Vĩnh Linh.
3. Văn hóa – Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông:
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, thôn, bản, khóm
phố và các làng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các cán bộ công
chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa to lớn và thành tựu vĩ đại của Đảng
cộng sản Việt Nam trong suốt chặng đường 84 năm, kể từ khi thành lập
(03/02/1930-03/02/2014). Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên 100% các xã và
thị trấn tổ chức cho nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 28/1 đến ngày 5/2/2014. Các
bảng tin, pa nô cổ động ở các xóm thay đổi nội dung tuyên truyền; đường làng, ngõ
xóm, nhà văn hoá được vệ sinh sạch sẽ. Có trên 400 băng rôn tuyên truyền được treo
trên các trục đường chính, cổng chào, đường liên thôn, liên xã. 100% Các cơ quan,
trường học đóng trên địa bàn huyện tổ chức làm vệ sinh cơ quan, treo cờ phướn dọc
tường rào; cờ Tổ quốc, băng rôn tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân tại công sở.
Hoạt động văn hoá, văn nghệ được tổ chức rộng khắp trên địa bàn huyện:
Ngành VHTT huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động tổ chức các hoạt động văn
hóa, xây dựng các chương trình văn nghệ tạo khí thế sôi nỗi, vui tươi, rộng khắp trong
cộng đồng dân cư. Kết quả có trên 80% số thôn, bản, khóm phố đã xây dựng được
chương trình văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi đất nước, quê
hương; Các loại hình Văn hoá dân tộc như Bài chòi xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Giang, Vĩnh
Lâm; chuyện trạng ở Vĩnh Tú được tổ chức tạo không khí mừng Đảng , mừng Xuân
sôi nỗi, thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân và thế hệ trẻ.
Hoạt động thể dục thể thao được tổ chức sôi nỗi: 100% xã, thị trấn tổ chức các
hoạt động TDTT mừng Đảng, mừng Xuân diễn ra trong những ngày đầu xuân tạo
một không khí vui tươi , phấn khởi. Đặc biệt trong tháng, ngành đã xây dựng Kế
hoạch khai mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ VII; tổ chức phối hợp sở VH,TT&DL
tổ chức giải bóng chuyền nằm trong khung Đại hội TDTT cấp tỉnh.
Làm tốt công tác thư viện, bảo tàng, tổ chức mở cửa phục vụ bạn đọc, trong
tháng, đã có trên 200 lượt đọc giả mượn và đọc sách.
4. Chính sách xã hội - Lao động, việc làm và xoá đói giảm nghèo:
Thực hiện tốt kế hoạch số 49 của UBND huyện về công tác chính sách, xã hội,
công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo đời sống của gia đình chính sách. Phối hợp với
sở LĐTBXH triển khai hội nghị đối thoại chính sách xã hội ở xã Vĩnh Lâm với sự
tham gia của cán bộ, nhân dân 3 xã Lâm, Sơn, Thủy. Tổ chức thẩm định 120 hồ sơ
đề nghị danh hiệu BMVNAH, tích cực thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và
UBND huyện.
Lập danh sách đề nghị mua BHYT cho 85 hồ sơ người có công và thân nhân
của họ, 12 hồ sơ hưởng chế độ các loại, 3 hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sỹ cho thương
binh từ trần 81% trở lên. Báo giảm BHYT cho 120 đối tượng các loại. Trình 27 hồ
sơ mai táng phí, Tiếp nhận 60 hồ sơ MTP, Hồ sơ tuất chi trả kịp thời đúng quy định.
Tiếp tục thụ lý giải quyết 40 hồ sơ khuyết tật, giải quyết mua BHYT cho 5 đối
tượng, giảm BHYT 73 đối tượng. Làm tốt công tác chi, trả chế độ, trong đó: Chi
ngân sách TW: 5.1 tỷ, chi hàng tháng hơn 4,8 tỷ.
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Tổ chức kiểm tra việc cấp phát gạo cứu đói tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt
2014 theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 của Chủ tịch UBND huyện.
Trong quá trình cấp phát gạo ở một số cơ sở, thôn, bản có xảy ra sự sai sót, hiện nay
UBND huyện đang tập trung chỉ đạo khắc phục.
III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT

1. Công tác tổ chức, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và thi
đua, khen thưởng.
a. Tổ chức cán bộ, công chức, viên chức:
Chuẩn bị phương án và nhân sự để đề nghị Thường vụ Huyện ủy xem xét bổ
nhiệm và điều động bổ nhiệm cán bộ ở một số đơn vị phòng Tài chính –Kế hoạch,
Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Ban quản lý
chợ Hồ Xá, Ban quản lý Bãi tắm Cửa Tùng, Trung tâm Môi trường công trình đô thị
huyện. Đồng thời bổ nhiệm cán bộ quản lý ở trường mầm non Vĩnh Thái, mầm non
Bến Hải, trường tiểu học Kim Đồng.
Tổ chức tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức xã, thị trấn; Tổ chức tiếp nhận hồ
sơ tuyển viên chức SNGD chỉ tiêu năm 2013.
Trong tháng 2/2014, ngành Nội vụ huyện phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ
chức xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt 1 năm 2014 cho CBCC, VC được các
đơn vị đề nghị. Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên cho 10 GV, nâng PCTNN
cho 76 GV, PCTNVK cho 4 GV.
Triển khai đôn đốc các đơn vị thưc hiện kê khai tài sản năm 2013 đối vơi cán
bộ thuộc diện kê khai lần đầu và kê khai bổ sung theo Nghị Định số 37/2007/NĐ-CP
ngày 9/3/2007 của Chính Phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
b. Xây dựng chính quyền cơ sở, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, TT:
Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính TT Bến
Quan. Trong tháng, UBND huyện đã ra Quyết định nâng lương thường xuyên cho
cán bộ công chức xã 23 đồng chí cán bộ công chức xã, Thâm niên 21 Quyết định.
Tổng hợp danh sách đăng ký tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2013 và
xây dựng danh mục tài liệu ôn thi công chức,xã thị trấn
Tổng hợp kịp thời báo cáo tình hình công tác giả quyết tranh chấp ĐGHC và
Tổng hợp danh sách đăng ký tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2013. Lập danh
sách hưởng chế độ Chủ nhiệm hợp tác xã theo chế độ QĐ 250/QĐ-TTg.
Chỉ đạo các xã, thị trấn, đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện
giải quyết tốt các khiếu nại của công dân, không để tình trạng khiếu nại vượt cấp xảy
ra..Chỉ đạo HĐND các xã thị trấn tổ chức kỳ họp theo quy định
c. Công tác cải cách hành chính:
Chỉ đạo các cơ quan quan tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả trong việc thực
hiện cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ công chức.
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Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc liên quan trực tiếp tới các tổ
chức, cá nhân của UBND các huyện. Trong tháng 2/2014 bộ phận 1 cửa đã duy trì tốt 7
lĩnh vực trên đúng tinh thần cải cách hành chính.
d. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức:
Phối hợp với Ban tổ chức huyện uỷ để xem xét cử cán bộ tham gia các lớp bồi
dưỡng chính trị cho cán bộ cấp trưởng, cấp phó các phòng,ban chưa được đào tạo để
tiếp tục đi học nâng cao trình độ về lý luận chính trị.
đ. Công tác thi đua khen thưởng và công tác quản lý nhà nước về Văn thư-Lưu
trữ, Tôn giáo, các hội, tổ chức phi chính phủ:
Triển khai KH thực hiện phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống
huyện và thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chỉ đạo công nhận
ban vận động thành lập hội Bảo trợ NTT-TMC ở cơ sở xã ,thị trấn.
Tiếp nhận đề nghị thi đua khen thưởng và tổng kết công tác thi đua khen
thưởng năm 2013. Tiếp tục hướng dẫn tổng kết công tác TĐKT năm 2013 và triển
khai nhiệm vụ 2014.
Xây dựng kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013-2014
huyện Vĩnh Linh.
Đôn đốc các xã thi trấn làm thủ tục đề nghị tặng danh hiệu Mẹ Việt nam anh
hùng. Tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghi hưởng chế độ trợ cấp TNXP trong kháng chiến.
Tổng hợp tình hình báo cáo kết quả công tác QLNN về tôn giáo;
2. Hoạt động tư pháp
a. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Tổ chức triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị định 151/2007/NĐ-CP
về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác tại xã Vĩnh Lâm
b. Công tác văn bản
- Thẩm định 01 dự thảo quyết định quy định khu vực và vị trí các loại đất của
các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2014.
- Đã xây dựng, ban hành kế hoạch rà soát văn bản do UBND huyện ban hành
năm 2013.
- Trong tháng, ngành Tư pháp huyện đã tổ chức kiểm tra các Nghị quyết của
HĐND các xã, thị trấn.
c. Công tác Hộ tịch
- Trong tháng, Phòng Tư pháp đã tiếp nhận 12 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: 2 trường hợp.
+ Cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho 9 trường hợp.
+ Trả hồ sơ: 1 trường hợp (cải chính năm sinh)
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d. Công tác chứng thực
Thực hiện thủ tục chứng thực thuộc thẩm quyền, chứng thực bản sao đúng với
bản chính: 47 trường hợp với 294 bản sao.
3. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
a. Công tác thanh tra hành chính:
Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kết luận thanh tra số 48/KL-UUBND ngày
10/2/2014 về việc chấp hành luật ngân sách Nhà nước tại UBND xã Vĩnh Tân. Qua thanh
tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền: 139.373.690 đồng, chưa phát hiện
hành vi tham nhũng. Kiến nghị xử lý về kinh tế với tổng số tiền: 129.682.090 đồng, cụ thể:
+ Thu hồi về tài khoản tạm giữ thanh tra:

49.153.000

+ Thu hồi về ngân sách xã Vĩnh Tân:

34.940.000

+ Kiến nghị khác:

45.589.090

b. Công tác tiếp dân:
Tháng 02 năm 2014, tại Phòng tiếp dân của UBND huyện đã tiếp 04 lượt/04
người đến kiến nghị phản ánh (nội dung cũ: 02 vụ, mới phát sinh: 02 vụ) nội dung
liên quan đến lĩnh vực hành chính: 03 vụ, tư pháp: 01 vụ.
Tiếp dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện đã tiếp: 04 lượt/ 04
người (nội dung cũ: 03 vụ việc, mới phát sinh: 01 vụ), nội dung liên quan đến lĩnh
vực hành chính: 04 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.
c. Tiếp nhận và xử lý đơn:
* Tổng số đơn : 06 đơn/04 vụ
Trong đó: - Đơn tháng 01/2014 chưa xử lý mang sang: 02đơn/02 vụ;
- Đơn tiếp nhận trong tháng 02/2014: 04 đơn/02 vụ(đã xử lý: 01
đơn/01 vụ; chưa xử lý: 03 đơn/01 vụ)
* Đơn tố cáo:không
* Đơn khiếu nại:

01 đơn/01 vụ

* Đơn kiến nghị, phản ánh:

02 đơn/ 02 vụ.

* Đơn chưa xử lý: 03 đơn/01 vụ:
4. Hoạt động của Viện kiểm sát, toà án.
Hoạt động của toà án, viện kiểm sát tuân theo quy định của pháp luật, chấp
hành, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, không ngừng nâng cao pháp chế Xã hội
chủ nghĩa. Trong tháng, tổng số vụ, việc phải giải quyết các loại: 27 vụ; đã giải
quyết: 08 vụ, đạt tỷ lệ 29,63%.
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IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 773/KH-PV11 ngày 16/12/2013 của Giám
đốc Công an tỉnh Quảng Trị về mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại
tội phạm đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH tạo điều kiện cho nhân dân vui tết Giáp
Ngọ 2014 đảm bảo an toàn và Thực hiện tốt Chỉ thị số 15CT-UBND ngày
16/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Tổ chức Tết Nguyên Đán
Giáp Ngọ năm 2014. Đặc biệt, công an huyện đã thành lập 02 tổ phản ứng nhanh,
túc trực tại đơn vị 24h/24h để điều động khi có vụ việc xẩy ra. Đã tổ chức Hội nghị
biểu dương 23 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tấn công
tội phạm, bảo vệ tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
Trong tháng 02/2014,về phạm pháp hình sự, trên địa bàn huyện xảy ra 06 vụ,
tài sản thiệt hại 262.700.000 đồng, đã điều tra làm rõ 5/6 vụ, đạt tỷ lệ 83,33%, thu
hồi tài sản 250.700.000 đồng. Về tai nạn giao thông, xẩy ra 02 vụ, làm 03 người
chết, tài sản thiệt hại ước tính 57.000.000 đồng; Về tệ nạn xã hội, xẩy ra 01 vụ đánh
bạc tại tại Lê Xá – Vĩnh Sơn, Công an huyện đã xử lý vi phạm hành chính, nộp ngân
sách Nhà nước 10.000.000đồng. Về đốt pháo, công an huyện đã xử lý 01 vụ và xử
phạt vi phạm hành chính 500.000đồng.
Đẩy mạnh công tác ANCT, ANNT, trong tháng, công an huyện, phối hợp với
các đơn vị liên quan, nắm bắt số lượng người Việt Nam ở nước ngoài , Việt Kiều về
thăm người thân trong dịp Tết Nguyên đán 2014, gồm 96 đối tượng; 882 người làm
ăn xa quê về quê ăn Tết. Tiếp tục rà soát, kiểm danh, kiểm diện, quản lý chặt chẽ
hoạt động của các đối tượng trong diện quản lý.
Thực hiện công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, phát hiện 06 vụ,
06 đối tượng vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ, tạm giữ 94
cây thuốc lá hiệu 555 với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Lập hành vi vi phạm hành
chính 03 vụ, 03 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, nộp
ngân sách Nhà nước 17.050.000 đồng...
Nắm tình hính liên quan đến ANTT tại cơ sở, phối hợp với công an xã (CAX),
giải quyết vụ việc xẩy ra trên địa bàn trong dịp tết.
2. Công tác quân sự địa phương:
Trong tháng, Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo LLVT thực hiện tốt công tác
SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Xây dựng kế hoạch và triển khai
cho LLVT huyện tích cực chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ, sáng kiến, cải tiến huấn
luyện, phục vụ cho công tác ra quân, huấn luyện và tham gia hội thi mô hình học cụ,
thao giảng huấn luyện tại tỉnh năm 2014.
Đôn đốc cơ sở xây dựng các kế hoạch năm 2014. Tổ chức trực báo cán bộ
QSCS tháng 2/2014 quân số tham gia bảo đảm. Thực hiện công tác chuyên môn theo
kế hoạch.
Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban ngành liên quan và các xã, thị trấn
chuẩn bị các nội dung cho đêm giao lưu trước mùa ra quân huấn luyện. Xây dựng
các kế hoạch, hướng dẫn CTĐ-CTCT. Tiếp tục xét duyệt, hoàn chỉnh 80 hồ sơ 62
quân khu trả về; 01 hồ sơ đề nghị anh hùng nộp Bộ CHQS tỉnh.
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Phần 2:
MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2014
I. KINH TẾ:
1. Nông nghiệp
Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2013-2014, hoàn thành diện tích các loại cây
trồng. Tổ chức thăm đồng để kiểm tra, chỉ đạo việc chăm sóc các cây trồng phục hồi
sau ảnh hưởng rét đậm và công tác phòng chống sâu, bệnh, chuột hại cây trồng nói
chung và cây Lúa nói riêng.
Chỉ đạo nhân dân tích cực áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn
nuôi và chấp hành tốt công tác tiêm phòng, phòng chống dịch theo quy định. Nắm
bắt tình hình dịch bệnh, chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch
bệnh nói chung và đặc biệt là công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.
Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác tiêm phòng
cho vật nuôi và thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ,
kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn.
Chỉ đạo các địa phương và nhân dân cải tạo, sửa chữa kênh mương, ao hồ để
chuẩn bị xuông vụ nuôi tôm và cá năm 2014. Tuyên truyền công tác phòng chống
dịch bệnh, chăm sóc quản lý tốt đối với vụ nuôi trồng thủy sản năm 2014.
Phối hợp các sở Nông nghiệp & PTNT, sở Tài chính nghiệm thu trồng cây
phân tán và trồng rừng sản xuất năm 2013. Lập dự toán trồng cây phân tán năm
2014, trình sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt.
Chỉ đạo các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân tổ chức đại hội thường niên năm
2013, thông qua quyết toán tài chính năm 2013. Tổ chức triển khai quán triệt Luật
Hợp tác xã mới cho các hợp tác xã.
2. Công nghiệp, xây dựng
Triển khai thi công công trình: Nhà học bộ môn Trường THCS thị trấn Cửa Tùng;
Đường Lê Hồng Phong, thị trấn Hồ Xá; các công trình 135 trên địa bàn xã Vĩnh Ô.
Bàn giao công trình Nhà bia ghi tên Liệt sỹ xã Vĩnh Ô và các công trình
khắc phục lụt bão cho các Trường học hoàn thành đưa vào sử dụng.
Thông qua kế hoạch đấu thầu, hồ sơ yêu cầu công trình: Nhà ăn bán trú –
Trường TH thị trấn Cửa Tùng (phân hiệu 2); Đường giao thông nội thôn Xóm Mới
2 xã Vĩnh Ô.
Hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt công trình: Xây dựng Bloc vĩa hè
đường Trần Phú và Trần Hưng Đạo; Khắc phục hậu quả bão số 10 Kè chống sạt lỡ
xã Vĩnh Ô; Đường liên xã từ Cầu Phao đi Đội 4 thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn;
Đường giao thông nội thôn Bãi Hà, xã Vĩnh Hà.
Giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch UBND tỉnh, UBND huyện giao
trong năm 2014. Chỉ đạo phòng KT-HT xây dựng Kế hoạch tập huấn cho các chủ
đầu tư thực hiện công tác quản lý đầu tư theo NĐ 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013,
Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ xây dựng; Nghị định số
207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính Phủ.
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3. Tài chính – Kế hoạch
Triển khai & chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán ngân
sách, đầu tư XDCB năm 2014.
Hướng dẫn các đơn vị đăng ký cơ cấu hạng mục công trình và trình Sở kế
hoạch- đầu tư hạng mục cơ cấu vốn của các công trình từ nguồn vốn NS tỉnh, Trung
ương, Chương trình MTQG để triển khai thực hiện DA đúng tiến độ.
Hoàn chỉnh số liệu vào phần mền quản lý tài sản đã triển khai tấp huấn năm
2013. Hoàn chỉnh báo cáo quyết toán năm 2013 (Phòng TCKH tiến hành công tác
kiểm tra quyết toán vào đầu tháng 4/2014).
Chỉ đạo các đơn vị nộp kiểm kê tài sản, văn bản kiểm kê tài chính, văn bản
công khai dự toán, nộp báo cáo quyết toán năm 2013 trước ngày 15/3/2014.
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 giao đất và cấp giấy chứng nhận
QSD đất theo cơ chế “01 cửa”.
Chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai và hồ sơ dữ liệu địa
chính trên địa bàn huyện.
* GPMB và đấu giá quỹ đất
Tiếp tục chỉ đạo công tác GPMB công trình quốc lộ 1 A đoạn qua địa bàn
huyện Vĩnh Linh.
Tiếp tục thực hiện công tác GPMB công trình nâng cao năng lượng điện nông
thôn đối với các xã có dự án.
5. Xây dựng nông thôn mới
Thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của 4
xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thái. Hướng dẫn các xã hoàn thành đề án
xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện đề án theo đúng tiến độ.
Hướng dẫn, thẩm định các xã lập dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo
đúng quy trình, giải ngân kịp thời nguồn vốn được bố trí.
II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI:
1. Giáo dục – Đào tạo:
Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thi đua dạy tốt, học tốt hưởng ứng chào
mừng ngày Quốc tế mồng 8/3; và ngày thành lập đoàn thanh niên công sản Hồ Chí
Minh 26/3, chào mừng kỷ niệm 60 năm đặc khu Vĩnh Linh và 60 năm truyền thống
huyện Vĩnh Linh.
Tích cực đổi mới và ứng dụng các giải pháp quản lý sáng tạo, phát huy tính
năng động tích cực của đội ngũ cán bộ chỉ đạo và quản lý trường học để tổ chức thực
hiện có hiệu quả các hoạt động, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch
năm học 2013-2014. Trong đó, chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra hành
chính, chuyên môn, dạy thêm, học thêm, kiểm tra các cuộc vận động, chủ đề và
phong trào của năm học.
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Tổ chức thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt để đạt được chỉ tiêu xây
dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch.
Tăng cường chỉ đạo công tác chất lượng giáo dục, trong đó cần chú trọng đến
chất lượng giáo dục cả mũi nhọn và đại trà, phấn đấu có nhiều học sinh đạt giải cao
trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh trong thời gian tới. Tiếp tục tổ chức
ôn tập đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 thi tỉnh, thi liên hoan tiếng hát học đường cấp tỉnh.
Tổ chức hội thi thể thao học đường cấp huyện và tham gia đại hội TDTT huyện.
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, kiểm tra vệ sinh ATTP diện rộng trên địa bàn.
Đặc biệt là các bệnh có nguy cơ lây lan cao. Tổ chức xây dựng kế hoạch khám, sơ
tuyển NVQS trong năm 2014.
Tăng cường công tác chỉ đạo các xã, thị trấn trong việc thực hiện các tiêu chí xây
dựng xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020.
Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện công tác DS-KHHGĐ
giai đoạn 2011-2015. Tăng cường công tác truyền thông mô hình làng không có
người sinh con thứ 3 trở lên.
3. Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông:
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng,
năm, đặc biệt là tuyên truyền các hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày truyền
thống huyện Vĩnh Linh (25/8).
Tổ chức mở lớp học hát dân ca cho các hạt nhân Văn nghệ trên địa bàn huyện;
tổ chức đại hội TDTT huyện lần thứ VII theo kế hoạch đã ban hành. Tiến hành thành
lập các cụm thi đua trong việc xây dựng làng, bản, khóm phố Văn hóa
Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện tổ chức rà soát,
thông báo, hướng dẫn các đại lý Internet đang hoạt động theo nghị định
97/2008/NĐ-CP tiến hành làm làm các thủ tục cần thiết chuyển đối đáp ứng các yêu
cầu theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ.
4. Chính sách xã hội - Lao động, việc làm và xoá đói giảm nghèo
Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh, dạy nghề cho lao động nông thôn
theo Quyết định 1956/QĐ-CP. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát
công tác thực hiện chế độ chính sách người có công, công tác chính sách xã hội trên
địa bàn huyện. Hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu
BMVNAH và các chế độ, chính sách có công khác theo quy định.
Kiểm tra, chấn chỉnh công tác cấp phát gạo cứu trợ nhân dân thiếu đói trong tết
Gáp Ngọ và thời kỳ giáp hạt năm 2014. Thực hiện việc soát xét, kiểm tra hồ sơ mua
BHYT cho các loại đối tượng đúng quy định nhà nứơc và công văn số 17/UBNDVX của UBND tỉnh.
Triển khai chương trình hành động của Thường vụ huyện uỷ về thực hiện chỉ
thị 20/CT-TW của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác chăm
sóc giáo dục bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và triển khai Quyết định số
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2158/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em
(2013-2015)
III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THỰC THI PHÁP LUẬT
1. Công tác tổ chức, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và thi

đua, khen thưởng.
a. Công tác Tổ chức và xây dựng chính quyền cơ sở:
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị bổ nhiệm cán bộ đối với các trường hợp đã lấy phiếu
tín nhiệm. Chuẩn bị nhân sự để bổ nhiệm chức vụ thay thế cán bộ quản lý một số
trường học nghỉ hưu trong quý I/2014. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức
năm 2014 và kế hoạch tuyển hợp đồng tạo nguồn nhân lực cho các phòng chuyên
môn và các xã, thị trấn, trường học để trình 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 theo quy
định . Tổ chức thi công chức xã năm 2014.
b. Công tác thi đua khen thưởng và công tác quản lý nhà nước về Văn thư Lưu trử,Tôn giáo, các Hội, các tổ chức phi Chình phủ và công tác thanh niên
Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2013 và ký cam kết
KT năm 2014; Hướng dẫn các đơn vị hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ khen cao. Hoàn thành
bổ sung hồ sơ thanh niên xung phong xét năm 2013.
2. Công tác tư pháp.
Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên theo quy định của pháp
luật. Tổng hợp báo cáo thống kê tư pháp năm 2013 gửi Sở Tư pháp. Tiếp tục kiểm
tra các Nghị quyết do HĐND các xã, thị trấn.
Hướng dẫn các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn triển khai thi hành Hiến pháp
nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Chỉ thị 32-CT/TW ngày 03/1/2014
của BCH TW Đảng.
3. Công tác tiếp dân, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo.
Tham gia Tổ rà soát và giải quyết đơn thư tồn đọng về đất đai theo Quyết định
số 1376/QĐ-CT ngày 07/6/2012 của Chủ tịch UBND huyện. Triển khai cuộc thanh
tra việc chấp hành luật NSNN tại UBND xã Vĩnh Giang.
4. Hoạt động của Viện kiểm sát, toà án.
Hoạt động của toà án, viện kiểm sát tuân theo quy định của pháp luật, chấp hành,
bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, không ngừng nâng cao pháp chế Xã hội chủ nghĩa.
Tập trung giải quyết số lượng án còn tồn đọng, đồng thời tiếp tục thụ lý, giải
quyết mới các loại án nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.
IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH:
Tiếp tục công tác nắm tình hình về ANCT, ANNT, ANTG và tình hình tranh
chấp khiếu kiện trong nội bộ nhân dân. Thực hiện công tác chống buôn lậu và gian
lận thương mại, công tác điều tra cơ bản, công tác bảo vệ môi trường. Tổ chức giao
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