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Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015
Phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015
Phần 1:
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
Sáu tháng đầu năm 2015 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử chính trị xã
hội quan trọng của quê hương đất nước đặc biệt là Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập
ĐCVN (3/2/1930-3/2/2015), Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam
thống nhất Tổ quốc (30/4/1975- 30/42015) là thời điểm tổ chức đại hội Đảng các cấp
tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Với tinh thần đó, dưới sự lãnh
đạo của các cấp ủy đảng, sự chủ động trong công tác quản lý điều hành của các cấp
chính quyền, sự tham mưu, tuyên truyền hướng dẩn có hiệu quả của các phòng, ban
ngành và đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự chủ động, tích cực và sáng tạo của các tầng
lớp nhân dân trong toàn huyện nên hầu hết các chỉ tiêu về phát triển KT-XH đề ra
trong 6 tháng đầu năm đều được thực hiện hoàn thành.
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
- Sản lượng lúa ĐX: 20.789,6 tấn/KH 20.670 tấn, đạt 106 % KH.
- Lạc vỏ: 3.072 tấn/KH 3.185 tấn, đạt 96,5% KH.
- Sản lượng Tiêu hạt: 1.195 tấn/KH năm 1.102 tấn, đạt 108,4 %KH.
- Sản lượng thuỷ hải sản: 2.341 tấn/KH năm 4.150 tấn, đạt 56,4 %; trong đó nuôi
trồng 924 tấn/KH 1.850 tấn, đạt 49,9%, đánh bắt 1.417 tấn/KH 2.300 tấn, đạt 61,6%.
- Tổng giá trị sản xuất CN (theo giá so sánh 2010) đạt 361,1 tỷ đồng/KH năm
675,1 tỷ đồng, đạt 53,5%; trong đó khu vực ngoài quốc doanh 242,9 tỷ đồng/KH năm
455,1 tỷ đồng, đạt 53,4 %.
- Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 1.254 tỷ đồng/KH năm 2.400 tỷ
đồng đạt 52,3 %; trong đó bán lẻ 1.175 tỷ đồng/KH 2.250 tỷ đồng đạt 52,2%.
- Tổng thu ngân sách: 234,5 tỷ đồng/KH năm 319,7 tỷ đồng, đạt 73,4%KH;
Trong đó thu trên địa bàn: 27,1 tỷ đồng/KH 51,6 tỷ đồng, đạt 52,6% KH;
- Tổng chi ngân sách 157,1 tỷ đồng/KH năm 319,7 tỷ đồng, đạt 49,1% KH; trong
đó, chi ngân sách huyện 110,1 tỷ đồng/KH năm 224,9 tỷ đồng, đạt 48,9 % KH; Chi
thường xuyên 96,6 tỷ đồng/KH năm 195,1 tỷ đồng, đạt 49,5% KH.
- Tạo việc làm mới cho 754 lao động/KH năm 1.300 lao động, đạt 58 % KH.
- Số xã đạt chuẩn mới Quốc gia về y tế là 15 xã/KH 18 xã.
- Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh 86,13%/KH 90%.
- Tỷ lệ độ che phủ rừng 51,4%/KH 51%.
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B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ
I. KINH TẾ

1. Nông nghiệp:
* Trồng trọt
Đến nay hầu hết các loại cây trồng vụ Đông Xuân đã thu hoạch xong, ước tính
các loại cây trồng vụ Đông Xuân năm nay cho năng suất, sản lượng như sau: Lúa:
Diện tích gieo trồng 3.998 ha, đạt 102,5% KH. Năng suất ước 52,0tạ/ha. Sản lượng
ước đạt 21.789,6 tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Ngô: Diện tích gieo trồng
506 ha/KH 380 ha, đạt 133% KH; Năng suất ước đạt 32,0 tạ/ha; Sản lượng ước đạt
1.619,2 tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Lạc: Diện tích gieo trồng 1.280 ha,
đạt 98,5% KH; Năng suất ước 23,5 tạ/ha; Sản lượng ước đạt 3.008 tấn, tăng 2,8% so
với cùng kỳ năm trước.
Tổng diện tích cây cao su 6.559 ha. Cây cao su đang tiếp tục đầu tư chăm sóc
và khai thác mũ theo kế hoạch. Diện tích cao su cho sản phẩm 4.600 ha. Sản lượng
mũ cao su 6 tháng khai thác ước đạt 2.950 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng diện tích hồ tiêu 1.147 ha, cây hồ tiêu hiện đang thu hoạch. Diện tích cây
hồ tiêu cho sản phẩm 919 ha; Năng suất ước đạt 13,0 tạ/ha; sản lượng ước đạt 1.195
tấn, tăng 68,2% so với cùng kỳ năm trước.
Phân bổ giống hỗ trợ sản xuất vụ Hè Thu 2015 cho các xã thị trấn với số lượng
giống ngô 9,6 tấn, giống lúa 5 tấn, 3.229 kg giống đậu xanh.
Diện tích gieo, trồng lúa vụ Hè Thu đạt 2.100 ha. Hiện nay, do tình hình nắng
hạn kéo dài từ đầu vụ đến nay nên nhiều diện tích lúa đã gieo cấy đang thiếu nước
trầm trọng, đây là thời kỳ rất cần nước cho cây lúa đẻ nhánh nên ảnh hưởng rất lớn
đến năng suất sau này.
* Chăn nuôi:
Triển khai kế hoạch và đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác tiêm phòng
gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2015. Công tác 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 1/4/2015: Tổng đàn trâu hiện có 4.471 con so
với cùng kỳ giảm 1,3%; Tổng đàn bò hiện có 9.987 con so với cùng kỳ tăng 2,6 %;
Tổng đàn lợn hiện có 42.294 con so với cùng kỳ tăng 1,5%; Tổng đàn gia cầm hiện
có 365.100 con so với cùng kỳ tăng 13,4%.
Thống kê số lượng lợn đực giống, các trang trại, gia trại chăn nuôi, điểm giết
mổ gia súc, gia cầm, các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ đạo thực
hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên
địa bàn.
* Thủy sản
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 761,6 ha, trong đó diện tích nuôi tôm 266,6 ha,
diện tích nuôi cá 495 ha. Tính đến nay diện tích nuôi tôm sú thả giống vụ 1 đã thả xong.
Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt 6 tháng đạt 2.341 7 tấn/KH năm 4.150 tấn, đạt
56,4 %; trong đó nuôi trồng 924 tấn/KH 1.850 tấn, đạt 49,9% KH, đánh bắt 1.417 tấn/KH
2.300 tấn, đạt 61,6% KH.
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Hiện nay dịch bệnh gan tụy trên tôm đã xẩy ra tại địa bàn xã Vĩnh Sơn, Vĩnh
Thái và Vĩnh Thành. UBND huyện đã chỉ đạo phòng NN&PTNT phối hợp với các
đơn vị liên quan triển khai công tác xử lý dịch bệnh trên tôm.
Triển khai cấp phát tiền hỗ trợ dịch bệnh theo Quyết định 142/QĐ-TTg cho
các hộ dân bị thệt hại. Phối hợp với Trung tâm giống thủy sản tỉnh triển khai việc hỗ
trợ giống tôm sú trợ giá cho nhân dân.
Chỉ đạo ngư dân ra khơi khai thác cá vụ Bắc, đảm bảo an toàn tàu thuyền trên
biển và chuẩn bị, sửa chữa, chuyển đổi ngư lưới cụ để đảm bảo cho việc khai thác cá
vụ Nam. 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. Thẩm định hồ sơ dự án đóng
mới tàu cá theo Nghị định 67/NĐ-CP cho ngư dân thị trấn Cửa Tùng, trình UBND
tỉnh phê duyệt.
 Lâm nghiệp:
Toàn huyện đã tập trung vào công tác chăm sóc, tu bổ, khoanh nuôi, bảo vệ
rừng theo kế hoạch. Đến nay số lượng trồng cây phân tán ước thực hiện 115.000 cây.
Diện tích rừng được chăm sóc, tu bổ 5.215 ha.
Đã tiến hành khai thác gỗ 6 tháng đầu năm ước đạt 15.200 m3, riêng tháng 6
khai thác được 2.800 m3. Củi khai thác được 20.600 ste, trong đó tháng 6 ước đạt
4.450 ste. Hiện nay đang tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ, phòng chống
cháy rừng.
Phối hợp trung tâm điều tra quy hoạch nông lâm tỉnh khảo sát, thiết kế lập hồ
sơ trồng rừng sản xuất năm 2015.
* Công tác khác
Kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo
tinh thần Nghị định 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
Nghị định 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ tại một số đơn vị. Hướng dẫn các đơn vị
lập kế hoạch chi tiết hồ sơ miễn thuỷ lợi phí năm 2015;
Chỉ đạo thành công đại hội điểm chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012 tại
HTX Nam Hồ, thị trấn Hồ Xá. Hướng dẫn HTX Mỹ Tú tổ chức đại hội trước nhiệm
kỳ (Theo Luật HTX năm 2012). Triển khai công tác hướng dẫn chuyển đổi HTX cho
các HTX và các xã.
2. Công nghiệp, xây dựng
Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng
đầu năm ước đạt 361,1 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 53,5%, so với cùng kỳ đạt
108,9%. Trong đó: khu vực Nhà nước đạt 118,23 tỷ đồng, khu vực ngoài quốc
doanh242,87 tỷ đồng. Sản phẩm chủ yếu sản xuất trong 6 tháng đầu năm như sau: Ti
tan: 8.863 tấn; gạch nung 16,5 triệu viên; cát sạn 42.000 m3.
Xây dựng cơ bản: Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 6 tháng đầu năm
ước thực hiện 14,86 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách tỉnh và trung ương quản lý 0,0
tỷ đồng; ngân sách huyện 12,71 tỷ đồng; nguồn khác 2,15 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, chủ yếu tiếp tục thi công những công trình
chuyển tiếp của năm 2014 và công trình kế hoạch 2015, như: Nhà thi đấu và luyện
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tập thể thao huyện Vĩnh Linh (hạng mục: cổng, hàng rào, hệ thống thoát nước ngoài
nhà và lát sân gạch Terazzo); Trường mầm non Vĩnh Long 2; Trụ sở Đảng ủy, HĐND,
UBND thị trấn Cửa Tùng; Xây dựng block vĩa hè đường Trần Phú và Trần Hưng Đạo;
Đường giao thông Thạch Kim - Hiền hòa (vốn ODA của Chỉnh phủ Ả rập); Nhà ghi
danh Liệt sỹ xã Vĩnh Khê; Trường mầm non Bình Minh, thị trấn Cửa Tùng ...
Hoàn thành công trình đưa vào sử dụng các công trình: Nhà học bộ môn Trường THCS thị trấn Cửa Tùng, Nhà ăn bán trú Trường tiểu học thị trấn Cửa
Tùng, Sửa chữa Nhà văn hóa thiếu nhi huyện, Vĩa hè chi cục thuế huyện Vĩnh Linh.
Bên cạnh đó cũng triển khai chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình kế hoạch
2015, như: Trường tiểu học Bản 8 Vĩnh Ô, Trường tiểu học thôn Rào Trường xã
Vĩnh Hà, Thủy lợi Bản 3 xã Vĩnh Ô; Trụ sở xã Vĩnh Trung, ...
3. Giao thông - vận tải và Thương mại - dịch vụ
Hoạt động giao thông vận tải phục vụ tốt vận chuyển hàng hóa và hành khách
trên địa bàn huyện. Doanh thu vận tải hàng hóa 6 tháng đầu năm đạt 58,64 tỷ đồng,
vận tải hàng hóa được 445.000 tấn, luân chuyển hàng hóa 8.230.000 tấn/Km; vận tải
hành khách 486.000 người, luân chuyển hành khách 11.670.000 người/KM.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước thực
hiện 1.254 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 106,1%. Trong đó bán lẻ hàng hóa đạt 1.175
tỷ đồng (khu vực Nhà nước 424 tỷ đồng, khu vực ngoài Nhà nước 830 tỷ đồng). Chỉ
đạo các xã, thị trấn, Ban quản lý chợ tăng cường công tác quản lý các hoạt động
thương mại. Thực hiện công tác kiểm tra đo lường chất lượng hàng hóa, vệ sinh an
toàn thực phẩm tại các chợ và các cơ sở kinh doanh thương mại. Tổ chức hội chợ
thương mại Vĩnh Linh năm 2015 từ ngày 23/4 - 08/5/2015.
4. Tài chính - Tín dụng
Tổng thu ngân sách: 234,5 tỷ đồng/KH năm 319,7 tỷ đồng, đạt 73,4%KH, tăng
27,6% so với cùng kỳ năm trước; Trong đó thu trên địa bàn: 27,1 tỷ đồng/KH 51,6 tỷ
đồng, đạt 52,6% KH, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm trước;
Tổng chi ngân sách 157,1 tỷ đồng/KH năm 319,7 tỷ đồng, đạt 49,1% KH, tăng
10,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, chi ngân sách huyện 110,1 tỷ đồng/KH
năm 224,9 tỷ đồng, đạt 48,9 % KH, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước; Chi thường
xuyên 96,6 tỷ đồng/KH năm 195,1 tỷ đồng, đạt 49,5% KH, tăng 5,9% so với cùng kỳ
năm trước.
Công khai dự toán ngân sách huyện và vốn đầu tư XDCB năm 2015 thuộc
huyện quản lý theo đúng quy định của Nhà nước. Tổng hợp nợ đọng vốn đầu tư
XDCB của huyện đến cuối năm 2014 và kế hoạch thanh toán nợ đọng trong 5 năm
tới báo cáo Sở Kế hoạch đầu tư và Sở Tài chính.
Hoàn chỉnh công tác thẩm định quyết toán năm 2014 cho các xã, thị trấn, các
phòng, ban, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện và nguồn cấp bù miễn thủy lợi
phí cho các HTX.
Đôn đốc các xã, thị trấn các cơ quan HCSN thực hiện khá tốt nhập số liệu vào
phần mềm quản lý tài sản, từ đó việc quản lý tài sản được chặt chẽ hơn.
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Tham gia với các cơ quan Hạt kiểm lâm, Công an huyện, Đội QLTT số 3 tỉnh
Quảng Trị tổ chức định giá, bán đấu giá tài sản tịch thu SQNN số tiền thu nộp ngân
sách nhà nước: 225.775.500 đồng
Thực hiện tốt việc thẩm định giá mua sắm, sữa chữa tài sản cho các đơn vị
thuộc huyện quản lý: Tổng số lượt : 21; Tổng số tiền các đơn vị đề nghị: 589.000.000
đồng; Tổng số tiền được phê duyệt: 550.000.000 đồng; Số thẩm định giảm so với các
đơn vị đề nghị: 39.000.000 đồng (7%).
Hoạt động tín dụng cho vay đảm bảo sản xuất kinh doanh và cho vay ưu đãi các
đối tượng đảm bảo có hiệu quả. Tổng dư nợ 954 tỷ đồng, tổng số cho vay 6 tháng
ước đạt 527,7 tỷ đồng.
5. Tài nguyên môi trường
* Về quản lý đất đai và đo đạc bản đồ:
Trong 6 tháng đầu năm 2015 cấp được 1.231 giấy CNQSD đất với tổng diện
tích là: 415,37ha.
Hồ sơ tiếp nhận từ bộ phận 01 cửa trong 6 tháng đầu năm 2015 là 1077 hồ sơ
cấp giấy CNQSD đất, trong đó có 911 hồ sơ đủ điều kiện, 166 hồ sơ không đủ điều
kiện ban đầu. Hồ sơ hoàn thiện giao trả bộ phận 01 cửa tiếp nhận là 870 hồ sơ. Căn
cứ quy trình cấp giấy CNQSD đất theo cơ chế 01 cửa, Văn phòng ĐKQSD đất trả
đúng thời gian là 834 hồ sơ chiếm tỷ lệ 97%, còn 27 hồ sơ trả quá thời gian chiếm tỷ
lệ 3% (lý do quá thời gian là do thẩm tra, thẩm định hồ sơ). Hồ sơ đang trong thời
gian thụ lý là 175 hồ sơ.
Phối hợp với Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh triển khai cấp lại giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Long 752 giấy, Vĩnh Trung 1.185 giấy.
Công tác kiểm kê đất đai: Hoàn thành công tác kiểm kê 19 xã và 03 thị trấn
đảm bảo tiến độ. Đang tiến hành các phần việc công tác kiểm kê tại huyện.
Đo đạc chỉnh lý trích lục địa chính phục vụ cho công tác cấp giấy CNQSD đất
hộ gia đình: Tiếp nhận trong 6 tháng là 370 hồ sơ, đã thực hiện 219 hồ sơ, còn lại 151
hồ sơ.
Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng kế hoạch sử
dụng đất huyện năm 2016. Lập danh mục các công trình xây dựng cần thu hồi đất
trình sở Tài nguyên và Môi trường.
Công tác giao dịch bảo đảm đảm bảo thuận lợi cho người dân, trong 6 tháng
đầu năm 2015 thực hiện đăng ký thế chấp giao dịch đảm bảo cho 1.637 hồ sơ; Làm
thủ tục đăng ký xoá thế chấp cho 1.096 hồ sơ.
* Công tác bảo vệ môi trường:
Triển khai tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
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.
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại
dương thế giới và Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam năm 2015 và tham gia lễ Mít tinh
Ngày Môi trường thế giới với quy mô cấp tỉnh tại TP Đông Hà, Tuần lễ biển và hải
đảo tại huyện Triệu Phong.
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* 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: Xây dựng Kế hoạch
và phương án BVĐVTC đoạn qua xã Vĩnh Tú, Vĩnh Chấp và thị trấn Hồ Xá gồm 10 hộ
dân; Đã tổ chức bảo vệ thi công đối với 05 hộ xã Vĩnh Chấp và vận động, thuyết phục
các hộ dân đoạn qua xã Vĩnh Tú, thị trấn Hồ Xá GPMB bàn giao cho chủ đầu tư. Công
tác GPMB đã hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 05/2015.
Một số vướng mắc còn tồn đọng, Hội đồng GPMB QL1 đang phối hợp cùng các
sở, ban ngành và các đơn vị liên quan giải quyết:
+ Công tác GPMB QL1 đoạn qua khu vực nuôi tôm thôn Huỳnh Thượng, xã
Vĩnh Sơn: Họp giải quyết trên 03 lần, đã giao cho UBND xã Vĩnh Sơn chủ trì tổ
chức họp dân để giải quyết dứt điểm vướng mắc giữa các hộ gia đình trong khu
vực nuôi tôm.
+ Công tác GPMB QL1 đoạn qua xã Vĩnh Chấp: Còn 1 số hộ chưa xác định
được nguồn gốc đất để lập phương án BT, HT. Đang đề nghị UBND xã triển khai
thực hiện.
+ Tồn tại trên toàn tuyến: Vấn đề nhà nứt, nhà sát đường, nhà thấp. (Hội đồng
GPMB QL1 đã có công văn đề nghị UBND tỉnh và các sở ban ngành liên quan phối
hợp thực hiện để lên phương án giải quyết cho người dân).
Hoàn thành hồ sơ GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư các hạng mục của các
công trình: Đường giao thông Thạch Kim – Hiền Hòa, Trụ sở Công an huyện Vĩnh
Linh. Đang tiến hành Quy hoạch phân lô chi tiết khu dân cư khóm Vĩnh Bắc và tổ
chức mở thầu gói thầu xây lắp công trình.
Kiểm kê GPMB và lập phương án BT, HT các công trình: Quy hoạch khu dân
cư khóm 6 – thị trấn Hồ Xá, Xây dựng block vĩa hè, rãnh thoát nước đường Trần Phú
và đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Hệ thống tưới La Ngà thuộc
Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị (thuộc xã
Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Hà, thị trấn Bến Quan, xã Vĩnh Lâm và Vĩnh Sơn).
Hoàn thành kiểm kê tài sản, lập phương án và trình thẩm định phương án BT,
HT cho các hộ dân thuộc 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 thuộc thị trấn
Hồ Xá, xã Vĩnh Nam, xã Vĩnh Long, xã Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thành, xã Vĩnh Tân và
thị trấn Cửa Tùng và các xã: xã Vĩnh Tú, Vĩnh Tân, Vĩnh Kim, Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, thị
trấn Bến Quan khi xây dựng Tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối
nông thôn – phần mở rộng tỉnh Quảng Trị (vay vốn ADB).
* Công tác Quy hoạch, bán đấu giá QSD đất:
Rà soát quỹ đất đủ điều kiện để đưa vào tổ chức bán đấu giá. Tiếp nhận Tờ
trình của các xã và lập danh sách các xã có kế hoạch tổ chức đấu giá QSD đất trên
địa bàn huyện.
Triển khai công tác xây dựng cơ sở hạ tầng khu quy hoạch dân cư khóm
Vĩnh Bắc để phân lô đưa vào tổ chức bán đấu giá. Lập danh mục và giá khởi điểm
48 lô đất thuộc khu quy hoạch dân cư khóm Vĩnh Bắc, thị trấn Hồ Xá và 67 lô đất
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thuộc các xã: Vĩnh Nam, Vĩnh Chấp, Vĩnh Tân và Vĩnh Thủy trình sở Tài chính thẩm
định và UBND tỉnh phê duyệt.
6. Xây dựng nông thôn mới
Hoàn thiện hồ sơ xã đạt chuẩn nông thôn mới trình UBND tỉnh công nhận cho
3 xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thủy; Tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới tại 3 xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thủy theo quyết định số
65/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị.
Kiểm tra, trực tiếp hướng dẫn các xã rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí xây
dựng nông thôn mới. Kiểm tra việc hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất ở xã điểm.
Báo cáo hiện trạng về vốn, các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở các xã
đặc biệt khó khăn của huyện Vĩnh Linh gồm Vĩnh Thạch, Vĩnh Ô, Vĩnh Giang, Vĩnh
Thái cho Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Tổng hợp đăng ký tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn của các xã báo
cáo BCĐ 1956 huyện; Phối hợp Trung tâm dạy nghề tổng hợp huyện hoàn thiện hồ
sơ để ký hợp đồng đào tạo.
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Giáo dục – Đào tạo
Thực hiện hoàn thành kế hoạch dạy và học của năm 2014-2015. Kết quả tổng
kết như sau:
Mầm non có 318/5648 trẻ suy dinh dưỡng (chiếm 5,63%), có 329/5648 trẻ thấp
còi (chiếm 5,82%).
Tiểu học có 6544/6607 học sinh được xếp loại hoàn thành chương trình lớp học
đạt tỷ lệ 99,06%, trong đó có 4719 học sinh đươc khen thưởng.
Tiểu học cơ sở: về hạnh kiểm có 72,87% tốt, 22,91% khá, 3,92% trung bình và
0,29% yếu. So với cuối năm học trước, học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt tăng 3,71%,
khá tăng 2,63%, trung bình giảm 0.70%, yếu giảm 0,18%. Về học lực: Giỏi: 18,6%,
Khá: 43,6%, Trung bình: 34,4%, Yếu: 3,31%, Kém: 0,07%. So với cuối năm học
trước, học sinh xếp loại học lực giỏi tăng 0,6%, khá tăng 1,40%, và yếu giảm 1,33%,
kém giảm 0,17%.
Tổ chức ôn tập và tham gia kì thi HSG cấp tỉnh cấp THCS với kết quả đạt 43
giải (nhất: 3, Nhì: 8, Ba: 18, KK: 14); đạt 05 giải đồng đội (Nhất: Địa lý; Nhì: Văn,
Sử; Ba: Tiếng Anh. Các trường lọt vào tốp 10 trường có kết quả cao nhất tỉnh: Trần
Công Ái: đứng thứ 2, Vĩnh Long: đứng thứ 3, Vĩnh Thái: đứng thứ 4.
Tham gia và đạt kết quả cao kì thi: Giải nhì cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ
thuật cấp tỉnh; Giải nhì toàn đoàn Hội thi Thể thao học đường cấp tỉnh; 2 giải nhì, 11
giải ba và 17 gải khuyến khích kì thi IOE cấp tỉnh; 01 giải nhì và 3 giải khuyến khích
kỳ thi giải toán qua mạng cấp tỉnh; 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải khuyến khích
kì thi HSG nghề phổ thông cấp tỉnh đạt .
Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định và đánh giá cơ sở giáo dục được thực
hiện với kết quả tốt. Đến nay, toàn ngành đã có 66/66 trường đã tổ chức thực hiện
trong đó 65 trường đã hoàn thành công tác tự đánh giá dạt tỷ lệ 98%. Có 09 trường đã
được đánh giá ngoài đạt tỷ lệ 14%.
7

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thực hiện đúng tiến độ và đạt kết
quả cao. Trong học kì qua đã có thêm 03 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia
mới, 09 trường được công nhận lại sau 5 năm. Một số trường đã thực hiện tốt công
tác này là TH Kim Đồng; THCS Lý Thường Kiệt, Vĩnh Chấp; MN Vĩnh Sơn, Bình
Minh, Vĩnh Thạch, Bến Hải, Vĩnh Thủy... Đến nay toàn ngành có 46/66 (58 lượt)
trường được công nhận đạt chuẩn đạt tỷ lệ gần 70% trong đó có 03 trường đạt mức II.
Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực. Triển khai thực hiện mô hình trường học mới (GPE-VNEN) cấp tiểu học đạt
kết quả cao. Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo xây dựng môi trường các trường học thực sự
Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn và 03 trường kiểu mẫu ở các ngành.
Tổ chức chỉ đạo các trường lập kế hoạch năm học mới, kế hoạch đội ngũ, kế
hoạch hoạt động hè cho CBGV và học sinh.
Tổ chức kiểm tra PCGD MN trẻ 5 tuổi năm 2015. Năm 2015 có 22/22 xã thị
trấn tiếp tục được công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. Có
4 xã, thị trấn có số liệu đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là Vĩnh Thủy, Vĩnh Tú, Bến
Quan, Vĩnh Tân.
Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc điểm nhấn năm học 2014-2015 là
“Tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh”
cụ thể với điều kiện trường mình và tổ chức thực hiện. Sau một năm học tổ chức thực
hiện đã có sự chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả cao. CBGV-NV trong toàn
ngành, phụ huynh, học sinh đã hưởng ứng, tham gia tích cực, thực hiện theo đúng lộ
trình, thời gian kế hoạch đề ra và đã tổ chức thực hiện nghiêm túc.
2. Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Trong 6 tháng đầu năm các dịch bệnh không xảy ra, các chương trình mục tiêu y
tế quốc gia được triển khai thực hiện đồng bộ, đúng kế hoạch. Công tác thanh kiểm tra
ATVSTP trên địa bàn huyện chú trọng, tập trung kiểm tra các cơ sở nhỏ lẻ, dịch vụ ăn
uống - giải khát, nhà hàng và thức ăn đường phố, tập huấn kiến thức về VSATTP cho
các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tiến hành thẩm định cấp giấy đủ điều
kiện VSATTP.
Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình y tế mục tiêu quốc gia như tiêm chủng mở
rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, chống mù lòa, thiếu iod … Thực hiện tốt ngày vi
chất dinh dưỡng 01, 02 tháng 6 cho trẻ em dưới 5 tuổi.
Hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân được thực hiện khá tốt, tỷ lệ bệnh nhân
đến KCB tại các cơ sở y tế công lập đạt tỷ lệ cao. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số bệnh
nhân đến khám và chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện là 83.784 lượt bệnh nhân;
tại 22 trạm y tế xã, thị trấn là 31.346 lượt người, không có bệnh nhân tử vong vì lý do
chuyên môn.
Tổng số bệnh nhân khám và điều trị tại 17 Phòng chẩn trị Hội Đông y huyện
Vĩnh Linh trong 6 tháng đầu năm 2015 là 19.759 lượt bệnh nhân. Kết quả KCB bằng
thuốc Y học cổ truyền đạt kết quả tốt, 6 tháng đầu năm không xảy ra sai sót và tai biến
về chuyên môn.
Chỉ đạo các phòng khám hành y tư nhân trên địa bàn huyện báo cáo hoạt động
khám chữa bệnh theo Thông tư 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế. Tiến
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hành thanh, kiểm tra hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn với tổng số 26 cơ sở được
kiểm tra, trong đó cảnh cáo nhắc nhở 08 cơ sở.
Đẩy mạnh 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 xã, thị trấn đạt Bộ
tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020 năm 2015
Tổ chức tổng kết công tác y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình 2014, triển khai
nhiêm vụ 2015 và kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 –
27/02/2015, thông qua việc chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trước,
trong và sau Tết Nguyên đán 2015.
3. Văn hóa – Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông
Công tác thông tin, tuyên truyền:
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc: Kỷ niệm 85 năm ngày
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Xuân Ất Mùi 2015; 40 năm Ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); Ngày Quốc tế lao
động 1/5; Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 125 năm ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); ... các hoạt động tuyên truyền
chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII của Đảng.
Hướng dẫn các xã, thị trấn bố trí cán bộ phụ trách đài trạm truyền thanh cơ sở,
thực hiện đề án phát triển trạm truyền thanh xã, thị trấn trong năm 2015. Trên hệ
thống truyền thanh cơ sở, trên 90% thôn bản, khóm phố thường xuyên tổ chức tuyên
truyền, phổ biến đến nhân dân các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp
luật của nhà nước; tình hình dịch bệnh, an toàn giao thông, bản tin nội bộ...
Văn hoá, văn nghệ:
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 95% 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, thể thao truyền thống
dân tộc như Bài chòi TT Hồ Xá, Vĩnh Hoà, Vĩnh Giang; Chạy cù Vĩnh Nam; Đua
thuyền TT CửaTùng được duy trì.
Tổ chức thành công hội thi giọng hát hay huyện Vĩnh Linh lần thứ 2-2015. Đặc
biệt ở hai đêm thi chung kết để lại ấn tượng cho khán giả đến xem về chất lượng các
tiết mục dự thi cũng như tính chuyên nghiệp trong tổ chức, qua hội thi đã phát hiện
nhiều thí sinh có năng khiếu văn nghệ để tham gia vào phong trào VHVN của huyện.
Thể dục, thể thao:
Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động TDTT diễn ra rộng khắp và khá sôi nổi,
nhất là dịp Lễ, Tết. Một số hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thành công trên
địa bàn huyện như: Giải bóng chuyền truyền thống đầu năm khai mạc sáng ngày 03
âm lịch; Hội thi thể thao học đường; Giải Bóng đá của Công an huyện. Tham gia và
dành được kết quả cao ở các giải do tỉnh tổ chức như: Hội LHPN huyện đạt giải nhất
giải Bóng chuyền Nữ nông thôn tỉnh Quảng Trị; 01 giải ba và 01 giải nhất giải đua
thuyền truyền thống 30/4; Giải nhất Việt giả Tỉnh. Tổ chức các hoạt động TDTT ở
địa phương mừng Đảng, mừng Xuân trên khắp toàn huyện.
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Xây dựng đời sống văn hoá, công tác gia đình:
Kiện toàn lại Ban chỉ đạo Công tác gia đình của huyện đồng thời triển khai kế
hoạch Công tác gia đình năm 2015. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày
Quốc tế hạnh phúc 20/3; ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư “Về xây dựng
gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Đánh giá sơ kết Chiến lược
phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015; Đánh giá tổng kết tình hình thực
hiện Kế hoạch Hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2015; Sơ
kết 5 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
Việt Nam" giai đoạn 2010 - 2015; Triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt
Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án thực hiện công tác gia đình
giai đoạn 2011 - 2015.
Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào "TDĐKXD ĐSVH"
năm 2015. Hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
và phát động xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tổng hợp số liệu gia đình
văn hóa hàng năm và phân bổ chỉ tiêu công nhận lại làng, bản, khóm phố văn hóa.
Hướng dẫn đăng ký cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Hoàn thành quy ước xây dựng bản văn hóa cho 08 bản của xã Vĩnh Ô. Tiếp tục
hướng dẫn các xã, thị trấn bổ sung hương ước, quy ước làng bản, khóm phố văn hóa;
hoàn thiện hồ sơ đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn
đạt chuẩn văn minh đô thị.
Công tác Du lịch, bảo tồn bảo tàng, thư viện:
Phối hợp với đoàn làm phim VTC-14 giới thiệu, quảng bá các cơ sở, địa danh
có khả năng phát triển các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện.
Thường xuyên mở cửa bảo tàng đón khách tham quan, trong tháng 6 đã tổ
chức cho 88 tân binh của huyện đến thăm trước lúc lên đường nhập ngũ, nhằm giáo
dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo lý "uống nước nhớ nguồn"
cho tuổi trẻ Vĩnh Linh tiếp bước những thế hệ cha ông đi trước. Triển khai kế hoạch
tu sửa, trưng bày bổ sung bảo tàng đặc biệt phần thời kỳ đổi mới. Tổ chức đợt khảo
sát, sưu tầm văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn huyện.
Thường xuyên mở cửa phục vụ bạn đọc, trong 5 tháng đầu năm đã có gần 2000
lượt đọc giả mượn và đọc sách, 800 lượt người truy cập Internet tại phòng đọc điện tử.
Công tác quản lý nhà nước, thanh kiểm tra:
Đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản đề nghị Sở VH,TT&DL cấp giấy phép cho
03 sơ cơ sở kinh doanh Karaoke; Đề nghị Sở TT&TT cấp giấy chứng nhận cho 06 cơ
cở kinh doanh trò chơi điện tử công cộng.
Thành lập đội liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
và Internet, tiến hành kiểm tra 11 cơ sở, phát hiện 02 cơ sở vi phạm đã xử lý dứt điểm.
4. Chính sách xã hội - Lao động, việc làm và xoá đói giảm nghèo
Công tác chính sách, có công:
Tiếp nhận, giải quyết tống số: 2713 hồ sơ, quyết định các loại: 207 hồ sơ
người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học, rà soát 1696 hồ sơ thờ cúng; Tiếp nhận 350
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hồ sơ bảo hiểm mới, 35 hồ sơ đính chính thông tin; Rà soát, lập danh sách 62 hồ sơ
đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước BMVNAH năm 2015;
Giải quyết chi trả cho 192 hồ sơ mai táng phí, 95 hồ sơ kháng chiến các loại, 76 hồ
sơ mai táng phí mới.
Thực hiện tốt kế hoạch Hoa dâng mộ liệt sỹ trên tất cả các nghĩa trang liệt sỹ
huyện và các xã, thị trấn với trên 9000 mộ được dâng hoa, dâng hương. Hoàn chỉnh
danh sách điều dưỡng 2015: 1517 người, trong đó 238 đối tượng đi điều dưỡng tập
trung (215 đối tượng điều dưỡng trong tỉnh, 23 đối tượng điều dưỡng ngoại tỉnh).
Tiếp đón trên 320 lượt thân nhân đến viếng thăm nghĩa trang liệt sỹ. Chuyển 11
mộ về quê và trả lại thông tin 7 mộ, thử AND 2 mộ, trả lời đơn thư 15 trường hợp. Thực
hiện công tác chăm sóc, bảo vệ quản lý nghĩa trang tốt. Tổ chức viếng NTLS nhân dịp
tết cổ truyền Ất mùi 2015 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.
Công tác bảo trợ xã hội - Lao động - Việc làm
Công tác bảo trợ xã hội:
Giải quyết công tác bảo trợ xã hội 189 người, trong đó: Người cao tuổi từ đủ
80 tuổi trở lên: 58; Người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng: 05; Người cao tuổi
khuyết tật nặng: 17; Người khuyết tật nặng: 19; Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng: 03;
Trẻ em khuyết tật nặng: 3; Hộ gia đình nuôi người khuyết tật đặc biệt nặng: 58; Mai
táng phí: 23. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh lương mới theo Nghị định 136/NĐ-CP
550 trường hợp.
Tổ chức thăm hỏi các xã đặc biệt khó khăn Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà và
thăm và trao quà 100 đối tượng chính sách (tri giá 600 nghìn đồng/01 suất quà), thăm
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao 100 suất quà (trị giá 300 nghìn
đồng/01 suất quà), kinh phí từ Quỷ ĐƠĐN và Quỷ BTTE huyện. Thăm tặng quà các
tổ chức, đơn vị trực tết và bệnh nhân điều trị bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện đêm
30 tết 100.000 đồng/ bệnh nhân.
Tiếp nhận và phân bổ 101,07 tấn gạo cho nhân dân thiếu đói nhân dịp tết Ất
Mùi 2015 và kiểm tra tình hình cấp phát gạo hổ trợ cứu đói cho nhân dân tại các xã,
thị trấn trong toàn huyện cứu đói 01 tháng cho 1822 hộ với 3369 khẩu
(15kg/người/tháng)
Thực hiện tốt công tác chỉ trả các loại trợ cấp kịp thời, hiệu quả. Ngoài ra, các
xã thị trấn còn huy động được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thăm đối tượng
chính sách xã hội trị giá: 1.339.675.000đ.
Giảm nghèo - Lao động việc làm:
Tổ chức 16 lớp dạy nghề cho 435 lao động nông thôn với nguồn kinh phí 460
triệu đồng. Liên kết với các cơ sở dạy nghề và các tổ chức đoàn thể trong và ngoài tỉnh
tuyển dụng thêm 67 lao động nông thôn trên địa bàn.
Phối hợp một số công ty tuyên truyền, tuyển dụng lao động trong nước và đi làm
việc nước ngoài. Điều tra về nhu cầu lao động tại 151 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn
huyện.
Tiếp nhận, làm thông báo thang bảng lương cho 5 doanh nghiệp. Cấp phát
1686 sổ hộ nghèo và 1808 sổ cận nghèo cho người dân trên địa bàn huyện; Phê duyệt
danh sách số lượng hộ nghèo, cận nghèo cho UBND các xã, thị trấn năm 2015; Mua
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BHYT cho 2200 người thuộc hộ cận nghèo với kinh phí trên 1,3 tỷ đồng; Kiểm tra,
công nhận 25 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo bổ sung trong năm 2015. Tổng hợp công
tác giảm nghèo năm 2014, kế hoạch 2015 và 11 bản nghèo theo Quyết định 1695.
Điều tra, rà soát, tổng hợp danh sách nhà ở thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở vùng ngập
lụt và phân bổ kinh phí 828 triệu đồng, xây dựng 69 nhà.
Công tác trẻ em.
Triển khai thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn xã,
phường, thị thị trấn phù hợp với trẻ em. Tổ chức trao học bổng và tặng tiền mừng
tuổi do tổ chức Zishan foundation tài trợ cho trẻ em có HCKK vươn lên học tốt. Tổ
chức 02 lớp tập huấn kỹ năng, giá trị sống và hệ thống BVTE cho cán bộ xã, thôn của
các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Thủy, Vĩnh Thạch. Khảo sát các điểm vui chơi
giả trí dành cho trẻ em tại các trường mầm non thuộc các xã khó khăn, miền núi tham
mưu cho Ban VĐ&QLQBTTE huyện hội nghị xây dựng kế hoạch năm 2015. Chỉ đạo
các đơn vị thuộc dự án CRS tổ chức sinh hoạt nhóm, sinh hoạt định kỳ và nâng cao
hiệu quả dạy trẻ khuyế tật tại nhà. Thực hiện phát động tháng hành động vì trẻ em
năm 2015. Vận động quỹ bảo trợ trẻ em năm 2015 bảo trợ cho 40 trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 200.000đ/tháng trong 3 năm. Tặng 4 bộ đồ chơi và
trang thiết bị cho các trường mầm non trị giá 370 triệu đồng.
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN THỰC THI PHÁP LUÂT:
1. Công tác tổ chức cán bộ công chức, viên chức:
Ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế
hoạch hóa gia đình, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin; bổ nhiệm lại chức vụ
Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường. Đồng thời báo cáo và trình danh sách cho
Thường vụ Huyện ủy và Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị kéo dài thời hạn giữ chức vụ
đến tuổi nghỉ hưu và đề nghị bổ nhiệm lại đối với 3 trường hợp cán bộ đủ thời hạn bổ
nhiệm giữ chức vụ 5 năm để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ.
Đối với khối trường học bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng trường tiểu học
Vĩnh Hiền, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Phượng và trường mầm non
Quyết Thắng thị trấn Bến Quan. Đồng thời cử Phó Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh
Chấp phụ trách đơn vị do Hiệu trưởng về nghỉ chế độ hưu trí.
Điều động bố trí kế toán cho trường tiểu học Vĩnh Thạch và trường tiểu học
Vĩnh Thành, đảm bảo kịp thời cho hoạt động tài chính ngân sách của đơn vị, xây
dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức Sự nghiệp giáo dục năm 2015 trình Sở Nội vụ
thẩm định.
Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐCP và triển khai tổ chức thực hiện tại các cơ quan chuyên môn, trường học, UBND
các xã, thị trấn thuộc huyện.
Tiếp nhận bố trí 03 đội viên Đề án 500 của tỉnh Quảng Trị và 2 công chức và
01 viên chức thuộc diện hợp đồng tạo nguồn về công tác tại các xã Vĩnh Thạch, Vĩnh
Thái, Vĩnh Giang, thị trấn Cửa Tùng, thi trấn Bến Quan và trường THCS Chu Văn
An, theo Quyết định của UBND tỉnh.
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện thực hiện việc xây dựng
Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện
nhiệm vụ.
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Xem xét và quyết định nâng lương trước thời hạn cho 29 cán bộ công chức,
viên chức, nâng bậc lương thường xuyên 26 trường hợp, nâng TNVK và thâm niên
nghề 42 trường hợp là cán bộ công chức các phòng, ban. Thẩm định thỏa thuận bằng
văn bản đối với viên chức hưởng thâm niên nghề và thâm niên vượt khung lần đầu
cho 48 trường hợp đảm bảo kịp thời và đúng quy định.
Quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với 02 công chức, 16 viên chức và Thông
báo nghỉ hưu cho 16 trường hợp. Xử lý kỷ luật 02 cán bộ, công chức xã .
2. Xây dựng chính quyền cơ sở, địa giới hành chính:
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 106 người.
Quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ 09 người; Quyết định xếp phụ cấp cho
cán bộ chuyên trách các xã, thị trấn do thay đổi chức vụ 05 người; Quyết định bố trí
và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách các xã, thị trấn 42 người;Quyết định
phê chuẩn Thường trực HĐND và Thành viên UBND xã, thị trấn: 06 người; Quyết
định bổ nhiệm Phó trưởng công an xã Vĩnh Giang, phó chỉ huy trưởng quân sự xã
Vĩnh Ô: 02 người.
3. Công tác cải cách hành chính:
Lập báo cáo về tự đánh giá chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính nộp về Sở Nội
vụ, báo cáo sơ kết công tác CCHC Nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và phương
hướng, nhiệm vụ CCHC Nhà nước giai đoạn II (2016-2020).
4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức:
Lập danh sách đăng ký CBCC tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý
cấp phòng và cử 15 CBCC tham gia tập huấn, xây dựng nhu cầu đào tạo năm 2016.
5. Công tác Thi đua, khen thưởng; Công tác QLNN về Văn thư, lưu trữ;
Tôn giáo; Hội; Tổ chức Phi chính phủ và công tác QLNN về Thanh niên
a. Công tác Thi đua, khen thưởng
Quyết định khen thưởng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2014 gồm 69
cá nhân.
Trình và đề nghị Trung ương khen thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhì: 2
cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì: Nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Kim; Huân
chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 7 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho
1 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 3 cá nhân.
Trình và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng: Cờ thi đua của UBND tỉnh: 3 đơn
vị xã; Tập thể lao động xuất sắc: 21 tập thể; Chiến sỹ thi đua tỉnh: 5 cá nhân; Bằng
khen UBND tỉnh cho 13 tập thể và 24 cá nhân. Quyết định khen thưởng công tác đấu
tranh phòng chống tội phạm Tết Nguyên đán Ất Mùi cho 6 tập thể và 58 cá nhân.
Khen thưởng Điển hình tiên tiến 5 năm ngành Giáo dục-Đào tạo huyện giai đoạn
2010-2015: cho15 tập thể và 40 cá nhân. Khen thưởng Điển hình tiên tiến Hội Chữ
thập đỏ huyện giai đoạn 2010-2015: cho 10 tập thể và 15 cá nhân. Khen thưởng công
tác khuyến học nhiện kỳ 2011-2015 cho 05 tập thể và 05 cá nhân.
Tiến hành trao thưởng của UBND tỉnh năm 2015 và khen thưởng 20 tháng cao
điểm Chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống huyện Vĩnh Linh tại Đại hội thi đua
13

yêu nước huyện Vĩnh Linh ngày 20/5/2015 gồm: 02 cờ thi đua UBND tỉnh; 19 tập
thể lao động xuất sắc; 03 Chiến sỹ thi đua tỉnh; 15 Bằng khen cho tập thể và 27 bằng
khen cho cá nhân.
Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước huyện lần thứ II giai đoạn
2015-2020.
b. Công tác QLNN về Văn thư, lưu trữ
Ban hành kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2015
c. Công tác Hội
UBND huyện phê duyệt chức danh Hội giáo chức huyện Vĩnh Linh
d. Công tác QLNN về Thanh niên
Lập báo cáo tình hình thực hiện Luật Thanh niên gửi Sở Nội vụ.Tiếp nhận
Thanh niên tình nguyện theo Đề án 500 về công tác tại 3 xã: Vĩnh Giang, Vĩnh Thái,
Vĩnh Thạch.
e. Công tác Tôn giáo
Thực hiện công văn số 66/BTG-NV ngày 25/5/2015 của Ban Tôn giáo tỉnh
Quảng Trị về việc báo cáo tình hình tín ngưỡng tại địa phương. Phòng Nội vụ gửi
báo cáo Ban Tôn giáo ngày 10/6/2015
6. Công tác Thanh tra
- Tiến hành thực hiện: 01cuộc Thanh tra về tài chính- ngân sách theo kế hoạch
năm 2015 đã được phê duyệt.
cụ thể là: 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
hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh tra.
- Thanh tra qua đơn thư tố cáo.
7. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo
Hiện nay, huyện Vĩnh Linh đã áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trong việc tiếp
dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các phòng, ban chuyên môn huyện
và UBND các xã, thị trấn đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong giải quyết khiếu
nại, tố cáo ở địa phương.
UBND huyện đã kiện toàn Ban tiếp công dân: giao Phó Chánh văn phòng
UBND huyện làm trưởng ban tiếp công dân, chuyên viên Văn phòng UBND huyện
làm chuyên trách công tác tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân và tiếp
dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện.
UBND huyện đã ban hành Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 125/2015 về
việc ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Vĩnh Linh, thực
hiện tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện vào hai ngày trong tháng
(ngày 01 và ngày 15 hằng tháng)
a. Tại UBND huyện:
- Tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp dân: có 56 lượt/56 người
+ Tổng số vụ việc: 49 vụ (số vụ cũ: 29 vụ, số vụ mới phát sinh: 20 vụ).
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- Tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện: có 37 lượt/37 người.
+ Tổng số vụ việc: 37 vụ (số vụ cũ: 34 vụ, số vụ mới phát sinh: 03 vụ).
(Không có số đoàn đông người).
- Công dân đến kiến nghị, phản ánh (không có vụ việc khiếu nại, tố cáo).
Nội dung liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai, chính sách, công tác bảo vệ rừng và
một số nội dung khác liên quan đến lợi ích của công dân.
- Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân:
Tổng số vụ việc: 86 vụ
Số vụ việc đã được giải quyết:

76 vụ

Số vụ việc chưa được giải quyết:

10 vụ

- Phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:
+ Khiếu nại:

02 đơn/01 vụ;

+ Tố cáo:

06 đơn/06 vụ;

+ Kiến nghị, phản ánh:

34 đơn/31 vụ;

- Kết quả xử lý đơn: 42 đơn/38 vụ
- Đơn khiếu nại:

02 đơn/01 vụ,

+ Trả lại và hướng dẫn cho công dân:

02 đơn/01 vụ

- Đơn tố cáo:

06 đơn/06 vụ, trong đó:

+ Đơn không đủ điều kiện xử lý:

05đơn/05 vụ

+ Thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện: 01 đơn/01 vụ
- Đơn kiến nghị, phản ánh: 34 đơn/31 vụ
+ Thuộc thẩm quyền của UBND huyện:

09 đơn/08vụ;

+ Không đủ điều kiện xử lý:

11 đơn/10 vụ;

+ Không thuộc thẩm quyền:

14 đơn/13 vụ.

- Đơn đang xử lý: 02 đơn/02 vụ.
+ Đơn của ông Lê Thanh Sáu, thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy
+ Đơn của ông Hoàng Trung Phong, Thôn Thủy Ba Hạ, Vĩnh Thủy.
- Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền:
+ Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền:không
+ Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: 01 đơn/01 vụ
- Giải quyết kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền: 09 đơn/08 vụ
* KNPA đã được UBND huyện giải quyết
- Đơn ông Đỗ Tất Thắng, địa chỉ: Khóm Vĩnh Bắc thị trấn Hồ Xá (01 đơn).
- Đơn của ông Võ Thanh Bình (3đơn); địa chỉ: Khóm 6, TT Hồ Xá: Giao
Phòng TNMT tham mưu.
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* KNPA đang giải quyết:
- Đơn của ông Nguyễn Công Bảy (03đơn); địa chỉ: thôn Tân Thủy, xã Vĩnh
Thủy: Giao Phòng TNMT tham mưu.
- 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.
b. Tại các phòng, ban cấp huyện
Trong 6 tháng đầu năm 2015, việc tiếp công dân tại các phòng ban, cấp huyện
có 26 lượt người đến kiến nghị phản ảnh (Trong đó: TT phát triển quỹ đất: 23 vụ;
Phòng GD- ĐT: 03 vụ).
- Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh:
+ Đơn không thuộc thẩm quyền: 03 đơn/03 vụ (chuyển đơn đến cơ quan có
thẩm quyền giải quyết)
+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 27 đơn/23 vụ.
- Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh:
+ Đã giải quyết: 20 vụ ( Trung tâm Phát triển quỹ đất: 17 vụ; Phòng GD-ĐT:
03 vụ)
+ Đang giải quyết: 03 vụ (Trung tâm phát triển quỹ đất: GPMB QL 1A đoạn
qua khu vực nuôi tôm thôn Huỳnh thượng, xã Vĩnh Sơn; GPMB QL 1A đoạn qua xã
Vĩnh Chấp; Tồn tại trên toàn tuyến :Vấn đề nhà nứt, nhà sát đường, nhà thấp)
c. Tại UBND các xã, thị trấn :
Trong 6 tháng đầu năm 2015 tại các UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã
tiếp 998 lượt/996người, trong đó:
- Tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp dân: tiếp 852 lượt/892 người.
+ Có 06 đoàn đông người đến kiến nghị, phản ánh, cụ thể:
UBND xã Vĩnh Tân: 02 đoàn (đoàn 09 người đến kiến nghị về việc bắt đường
điện; đoàn 08 người đề nghị kiểm tra đường mương dẫn nước)
UBND xã Vĩnh Sơn: 03 đoàn (đoàn 12 người, đoàn 15 người, đoàn 04 người
với nội dung kiến nghị về GPMB tại hồ tôm thôn Huỳnh Thượng).
UBND xã Vĩnh Thủy: 01 đoàn (gồm 14 người nội dung kiến nghị, phản ánh
liên quan đến nâng cấp đường tưới La ngà).
d. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt các quy định về công khai, minh

bạch trong hoạt động.
UBND huyện ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND về việc công bố công
khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.
- Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:
UBND huyện và UBND các xã thị trấn trên toàn huyện tổ chức quán triệt
trong cán bộ công chức, viên chức. Tại trụ sở UBND huyện và UBND các xã thị trấn
niêm yết công khai Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV để nhân dân biết tham gia giám
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sát, kiểm tra. Chính sách, chất lượng của UBND huyện; của các phòng, ban thuộc
huyện được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện và trụ sở làm việc của các
Phòng, ban thuộc UBND huyện để nhân dân, tổ chức biết giám sát, kiểm tra. Hàng
quý tổ kiểm tra áp dụng quy trình ISO 9001:2008 của huyện, thường xuyên kiểm tra
nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện đúng cam kết về chính sách chất lượng của
UBND huyện.
UBND huyện đã ban hành Công văn số 918/UBND về việc hướng dẫn thực hiện
công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 .
8. Công tác Tư Pháp:
a. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, đã tiến hành kiểm tra 40 Nghị quyết của HĐND
các xã, thị trấn gửi đến. Trong đó có 28 văn bản là văn bản quy phạm pháp luật.
Xây dựng kế hoạch và kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành năm 2014.
b. Công tác kiểm soát TTHC
Thực hiện báo cáo kiểm soát TTHC 6 tháng năm 2015 theo Thông tư
05/2014/TT-BTP gửi Phòng kiểm soát TTHC Sở Tư pháp đúng thời gian quy định.
c. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- UBND huyện ban hành kế hoạch phổ biến pháp luật năm 2015; kế hoạch
triển khai và tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia Dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi;
kiện toàn HĐPHPBGDPL huyện.
- Triển khai phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật về Thuế, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư công, Luật Công
chứng vào ngày 21/4/2015.
- Triển khai và tổng hợp bài dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt
Nam của các đơn vị nộp cho Ban tổ chức cuộc thi tỉnh với số lượng 5.661 bài, trong
đó thí sinh dự thi là nam có 2.658 bài, nữ 3.013 bài. Dân tộc kinh 5.638 bài, dân tộc
Vân Kiều, Pa Cô 17 bài, dân tộc khác 05 bài.
c. Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước:
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1381/KH-UBND ngày tháng năm 2015 của
UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị.
- Thực hiện các thủ tục hành chính về Hộ tịch:
d. Công tác chứng thực
- Triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc,
chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch.
- Tại Phòng Tư pháp huyện đã chứng thực 6.015 bản sao.
- Tại UBND các xã, thị trấn đã chứng thực 24.515 bản sao; chứng thực chữ ký
trong giấy tờ, văn bản: 781; chứng thực hợp đồng, giao dịch: 132.
e. Công tác trợ giúp pháp lý
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Phòng Tư pháp đã tiến hành tư vấn pháp lý 08 trường hợp thuộc các lĩnh vực
hộ tịch, chính sách.
Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Trị tiến hành trợ giúp
pháp lý lưu động tại các xã trên địa bàn huyện.
f. Công tác cải chính hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, các biểu mẫu liên quan đến hoạt
động Ngành Tư pháp, đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư
pháp, Sở Tư pháp.
Chú trọng nâng cao chất lượng công việc, nâng cao phẩm chất đạo đức
nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức trong cơ quan, tránh gây
phiền hà cho dân.
IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG & AN NINH:
1. Công tác Quốc Phòng:
Tổ chức tổng kết công tác QP&AN năm 2014 xây dựng phương hướng nhiệm
vụ năm 2015, kiện toàn kịp thời các ban chỉ đạo về công tác quốc phòng, tổ chức
luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ đúng nội dung hướng dẩn. Duy trì tốt công tác trực
chỉ huy, trực sẳn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết. Làm tốt công tác
tuyển chọn, khám và gọi 88 công dân lên đường nhập ngủ làm nghĩa vụ Quân sự năm
2015 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện Quân
sự năm 2015 cho lực lượng quân dự bị động viên theo đúng kế hoạch của cấp trên,
chỉ đạo hướng dẩn các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị tổ chức huấn luyện quân sự cho
lực lượng DQTV. Tổ chức tổng điều tra quân dự bị và phương tiện kỷ thuật năm
2015.
2. An ninh Chính trị và TTATXH:
Tình hình ANCT tiếp tục giữ vững và ổn định, không xẩy ra các vụ việc phức
tạp, nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của địa phương. Một số
đoàn của tổ chức cây xanh hòa bình quốc tế, phi chính phủ và tôn giáo đến các xã
trên địa bàn huyện thực hiện các dự án tài trợ, từ thiện đều hoạt động theo đúng lịch
trình, chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp liên quan đến vấn đề An ninh. Tình hình
tranh chấp khiếu kiện có xu hướng giảm nhưng một số vụ tồn động mặc dầu đã tập
trung giải quyết nhưng chưa vẩn chưa dứt điểm. Công tác triển khai thực hiện kế
hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp thực hiện tốt.
- Tình hình phạm pháp hình sự: Sáu tháng đầu năm trên địa bàn huyện xẩy ra 34
vụ phạm pháp hình sự làm bị thương 04 người; tài sản thiệt hại 1.062.900.000,00
đồng, so với 6 tháng đầu năm 2014 giảm 01 vụ, đã đấu tranh làm rỏ 24/33 vụ, khởi tố
điều tra 18 vụ 19 bị can.
- Về tai tệ nạn xã hội: Sáu tháng đầu năm đã xẩy ra 33 vụ, Trong đó:
+Tai nạn giao thông là 13 vụ làm chết 12 người, bị thương 03 người, tài sản ước tính
299.000.000 đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 03 vụ nhưng số người chết giảm
04 người, số người bị thương giảm 05 người, tài sản thiệt hại giảm 745.000.000đồng.
+ Tệ nạn xã hội xẩy ra 20 vụ làm 05 người chết, 01 người bị thương trong đó: tự sát
06 vụ, Đánh bạc 13 vụ, Mại dâm 01 vụ.
- Sáu tháng đầu năm đã xẩy ra 04 vụ cháy làm thiệt hại 150.000.000 đồng
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C. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Tình hình hỗ trợ các bản nghèo vùng đồng bào dân tộc Vĩnh Ô, Vĩnh Khê,
Vĩnh Hà một số nhóm đã thực hiện, tuy nhiên còn một số nhóm chưa thực hiện theo
phân công trong Đề án của UBND huyện. Tình hình thực hiện hỗ trợ còn hạn chế,
chưa được quan tâm thực hiện.
2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan chuyên môn, cán bộ thụ
lý còn chậm, một số vụ việc kéo dài. Cán bộ tiếp dân các xã, thị trấn chưa được tập
huấn về nghiệp vụ trực tiếp công dân.
3. Việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được Chủ tịch UBND huyện
giao đối với các phòng, ban và các đoàn liên ngành sau khi giải quyết xong vụ việc
chưa có quy định cụ thể để thống nhất việc quản lý hồ sơ sau giải quyết kiếu nại, tố
cáo để phục vụ cho việc tiếp dân và khai thác hồ sơ.
Phần 2:
MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Trong 6 tháng cuối năm, các ngành và địa phương cần tích cực chỉ đạo phấn đấu
thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội của cả năm; tích cực
chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng và phòng chống lụt bão, khắc phục
hậu quả thiên tai. Các chỉ tiêu chính cần đạt được trong 6 tháng cuối năm 2015 cụ thể
như sau:
A. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN CÒN LẠI 6 THÁNG CUỐI NĂM.
I. CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) tăng lên 15 - 16% so với
năm 2014. Trong đó, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 6 - 7%; công nghiệp - xây dựng
tăng 17 - 18%; thương mại - dịch vụ tăng 19 - 20%.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng, thương mại - dịch vụ. Tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 30 - 31%;
công nghiệp - xây dựng chiếm 27 - 28%; dịch vụ chiếm 41 - 42%.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 30 triệu đồng/người/năm.
- Tổng thu ngân sách: 85,2 tỷ đồng; trong đó thu trên địa bàn: 24,5 tỷ đồng
- Tổng chi ngân sách: 162,6 tỷ đồng; trong đó chi NS huyện 114,8 tỷ đồng
- Sản lượng lúa vụ Hè Thu: 15.000 tấn
- Sản lượng thuỷ hải sản 1.809 tấn; nuôi trồng 926 tấn, đánh bắt 883 tấn.
- Ngành chăn nuôi đến cuối năm 2015 chiếm tỷ trọng 25,1% trong giá trị ngành
sản xuất Nông nghiệp tính theo giá hiện hành.
- Giá trị sản xuất CN-TTCN theo giá so sánh 2010 là 3.140 tỷ đồng; trong đó
khu vực ngoài quốc doanh 2.122 tỷ đồng.
- Tổng mức bán lẻ và dịch vụ 1.146 tỷ đồng; trong đó bán lẻ 1.075 tỷ đồng.
- Trồng mới khoảng 1.700 - 1.800 ha rừng tập trung và 1 triệu cây phân tán.
- Trồng mới 200 ha cao su, diện tích cao su đến cuối năm 2015 đạt 6.607 ha.
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- Trồng mới 60 ha hồ tiêu, diện tích hồ tiêu đến cuối năm 2015 đạt 1.207 ha.
* Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án đã đề ra trong phương hướng,
nhiệm vụ năm 2015 như bê tông hoá nhựa hoá GTNT; nhân rộng mô hình SX nông
nghiệp thu nhập 50 triệu; xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới...
II. CÁC CHỈ TIÊU VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI VÀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

- Tạo việc làm mới cho 546 lao động.
- Giảm tốc độ phát triển dân số tự nhiên xuống còn 0,8%.
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng theo cân nặng ở mức 8,2%.
- 20/22 (chiếm tỷ lệ 90%) xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.
- Duy trì phổ cập giáo dục bậc tiểu học, THCS, mầm non 5 tuổi. Phấn đấu có
5/22 xã, thị trấn đạt phổ cập bậc trung học phổ thông.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 xuống còn 5,5 - 6%.
- Đến cuối năm 2015 có 18 xã đạt chuẩn mới Quốc gia về y tế, tăng 3 xã so với
năm 2014.
- Số trường học đạt chuẩn Quốc gia đến cuối năm 2015 là 50/71 trường.
- Tỷ lệ rác thải được thu gom ở khu vực thị trấn 90%.
- Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh 90%.
- 92,3% làng, bản, khóm phố; 100% cơ quan đơn vị được công nhận văn hóa.
- An ninh chính trị ổn định, hạn chế số vụ phạm pháp hình sự và tai tệ nạn xã hội.
III. CÁC CHỈ TIÊU VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phấn đấu đến cuối 2015 có thêm 03 xã hoàn thành bộ tiêu chí Quốc gia xây
dựng nông thôn mới (Vĩnh Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Hiền) đưa tổng số xã hoàn thành
lên 06 xã (chiếm 31%).
Số xã hoàn thành từ 15- 18 tiêu chí: 05 xã (Vĩnh Hòa, Vĩnh Nam, Vĩnh Trung,
Vĩnh Giang, Vĩnh Tân).
Số xã hoàn thành từ 10 - 14 tiêu chí: 5 xã (Vĩnh Sơn, Vĩnh Long, Vĩnh Chấp
Vĩnh Tú, Vĩnh Thái).
Số xã đạt 7 - 9 tiêu chí: 03 xã (Vĩnh Ô, Vĩnh Khê và Vĩnh Hà).
B - NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

Phát huy tối đa năng lực quản lý, điều hành nhà nước của các cấp chính quyền;
huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế
của huyện. Phấn đấu đảm bảo đạt mức tăng trưởng kinh tế khá, chuyển dịch cơ cấu
kinh tế đúng hướng; phát triển sản xuất nông - lâm- ngư nghiệp theo hướng sản xuất
hàng hóa, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích gắn với hiệu quả kinh tế; Nâng cao
đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân; Thực hiện tốt các chương trình xóa
đói giảm nghèo, giải quyết việc làm. Phát triển nguồn lực con người và đẩy mạnh việc
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư,
huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất và tăng cường đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực hành tiết
kiệm chống lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công
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tác quốc phòng toàn dân. Giữ vững danh hiệu huyện điển hình về văn hoá và phát huy
truyền thống đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà UBND huyện xác định phải tập trung
chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm 2015 cụ thể như sau:
I. KINH TẾ:
1. Nông nghiệp
Tập trung chỉ đạo sản xuất Hè thu đảm bảo về diện tích đã được xây dựng từ đầu
vụ. Chỉ đạo và phối hợp tích cực giữa các cơ quan chức năng, các địa phương đơn vị
thường xuyên thăm đồng, giám sát, theo dõi, phát hiện và phòng chống các loại sâu
bệnh hại cây trồng, khai thác sử dụng các nguồn nước hợp lý, tiết kiệm đảm bảo cho vụ
sản xuất Hè Thu mang lại kết quả cao.
Triển khai, chỉ đạo cơ sở thực hiện công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm và
công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi vụ Thu năm 2015 đảm đạt hiệu quả.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ
sinh thú y trên địa bàn. Tổng hợp các trang trại, gia trại chăn nuôi, các cơ sở kinh
doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và quản lý bảo vệ
rừng, phòng trừ sinh vật hại rừng và công tác phòng chống cháy rừng.
Kiểm tra thực địa, khai hoang làm đất, nghiệm thu, giao cây giống và kiểm tra,
chỉ đạo trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán năm 2015. Nghiệm thu lập hồ sơ
trồng rừng sản xuất, cây phân tán.
Chỉ đạo tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc quản lý, thu
hoạch đối với vụ nuôi trồng thủy sản năm 2015. Thực hiện việc kiểm tra dịch bệnh
trên tôm nuôi, công tác xử lý dập dịch bệnh. Tiếp tục việc triển khai Nghị định
67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Kiểm tra việc thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí và phúc tra số liệu diện
tích được cấp bù thủy lợi phí năm 2015 tại các đơn vị để tiến hành thanh lý hợp đồng
tưới tiêu nước; cấp bù kinh phí thủy lợi phí đợt 2 năm 2015.
Hướng dẫn thành lập mới HTX tại xã Vĩnh Tân và hướng dẫn các HTX hoàn
thành các thủ tục để tiến hành chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012 trong năm 2015.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong
mùa mưa bão.
2. Công nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ.
Hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp được hỗ trợ khuyến công cấp
tỉnh đợt 1 năm 2015 thực hiện và hoàn thành thủ tục hồ sơ để nhận kinh phí hỗ
trợ. Hướng dẫn các cơ sở được lựa chọn hỗ trợ khuyến công cấp huyện năm 2015
làm các thủ tục để triển khai thực hiện. Điều tra lựa chọn các cơ sở đủ điều kiện để
lập đề án gửi TTKC XTTM tỉnh để đề nghị hỗ trợ khuyến công đợt 2 năm 2015.
Kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh một số doanh nghiệp và chợ trên
địa bàn. Triển khai thực hiện đề án phát triển thương mại - du lịch huyện đến năm
2020. Thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Thẩm định cấp giấy
phép kinh doanh bán lẽ rượu, thuốc lá cho thương nhân trên địa bàn huyện.
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Triển khai kịp thời các công trình xây dựng trong năm 2015. Đẩy nhanh tiến
độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Giải ngân 100% vốn kế
hoạch giao năm 2015. Xây dựng kế hoạch và chủ trương đầu tư cho các công trình
kế hoạch năm 2016.
Lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản huyện năm 2016; kế hoạch xây dựng cơ
bản trung hạn của huyện kế hoạch 5 năm 2016-2020.
Thẩm định Quyết toán các dự án XDCB hoàn thành các chủ đầu tư và Ban
QLDA huyện chuyển đến đối với tất cả các nguồn vốn thuộc thẩm quyền của huyện.
Kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, đi sâu công tác quyết toán, và
nợ vốn đầu tư các dự án hoàn thành đối với các xã, thị trấn, các BQL dự án huyện.
3. Tài chính – Kế hoạch
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thực hiện thu đúng, thu đủ các
khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định. Tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra đối
với hoạt động sản xuất kinh doanh, các đối tượng nộp thuế trên địa bàn. Tạo điều
kiện thuận lợi và thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh nhằm nuôi dưỡng nguồn
thu và tăng nguồn thu cho ngân sách.
Lập kế hoạch Kinh tế - xã hội huyện năm 2016, lập kế hoạch đầu tư xây dựng
cơ bản huyện năm 2016, lập kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2015 – 2016.
Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan hành chính sự nghiệp huyện về
dự toán thu chi NSNN năm 2015, nhằm thực hiện tốt dự toán. Thực hiện tốt việc
thẩm định giá mua sắm, sữa chữa tài sản cho các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc
huyện quản lý.
Thực hiện cấp phát, thanh quyết toán kinh phí các chương trình mục tiêu trên
địa bàn huyện như: Bù thủy lợi phí; Hổ trợ kinh phí tiền điện cho hộ nghèo, kinh phí
mua Bảo hiểm y tế cho các đối tượng; kinh phí hổ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho
đối tượng người có công cách mạng, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông
thôn mới...
Lập dự toán ngân sách huyện, tổng hợp dự toán ngân sách địa phương năm
2016. Hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan HCSN thuộc huyện thực hiện tốt việc
thanh, quyết toán ngân sách và khóa sổ cuối năm 2015.
Hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan HCSN thuộc huyện thực hiện tốt việc
thanh, quyết toán ngân sách và khóa sổ cuối năm 2015.
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.
Chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai và hồ sơ dữ liệu địa
chính trên địa bàn huyện. Thực hiện công tác kiểm kê đất đai tại huyện đảm bảo tiến
độ và chất lượng. Đẩy mạnh công tác cấp giấy theo cơ chế 01 cửa liên thông.
Chỉ đạo phòng TNMT phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và các xã, thị
trấn tiến hành xây dựng phương án đấu giá QSD đất đảm bảo chỉ tiêu năm 2015.
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Triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết TW 7 và
Chương trình hành động của tỉnh về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên
và bảo vệ môi trường.
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.
Kiểm tra khai thác khoáng sản trái phép, việc khai thác và sử dụng nguồn nước mặt
nước ngầm trên địa bàn huyện.
* GPMB và đấu giá quỹ đất
Bàn giao mặt bằng các công trình: Quy hoạch khu dân cư khóm 6, Hệ thống
tưới La Ngà thuộc Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh
Quảng Trị và dự án Nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối tỉnh Quảng Trị.
Tổ chức bán đấu giá các lô đất trong danh mục đã dược UBND huyện phê
duyệt gồm 48 lô đất thuộc khu quy hoạch dân cư khóm Vĩnh Bắc, thị trấn Hồ Xá và
67 lô đất thuộc các xã: Vĩnh Nam, Vĩnh Chấp, Vĩnh Tân, Vĩnh Thủy và khu Quy
hoạch khóm 6 – thị trấn Hồ Xá. Tiếp tục lập danh sách các lô đất đủ điều kiện đưa
vào bán đấu giá.
5. Xây dựng nông thôn mới
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2015. Tổ
chức thực hiện các dự án. Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổ
chức tuyên truyền cho nhân dân, tập huấn cho cán bộ cấp thôn, bản trong xây dựng
nông thôn mới năm 2015.
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn
mới” giai đoạn 2011-2015.
Phối hợp Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra, rà soát
tiến độ thực hiện các tiêu chí ở các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015. Hướng dẫn các
xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 lập hồ sơ trình UBND tỉnh công
nhận.
II. VĂN HÓA XÃ HỘI
1. Giáo dục – Đào tạo:
Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động hè cho CBGV-NV và học sinh.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh đầu cấp đảm bảo huy động hết số trẻ
trong độ tuổi trên địa bàn đến trường.
Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức hoạt động bồi dưỡng hè, kế hoạch năm
học mới 2015-2016.
Tổ chức, hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các hoạt động lớn của huyện, các
hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Tổ chức hội nghị tổng kết năm học vào tháng 8/2015. Chỉ đạo các đơn vị tổ
chức Hội nghị giáo dục xã. Thị trấn; hội nghị xây dựng kế hoạch năm học các trường.
2. Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:
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Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh, KCB ở các
cơ sở y tế đóng trên địa bàn đặc biệt dịch Mers - Cov, bệnh tay chân miệng, sốt xuất
huyết, các dịch bệnh mùa Hè - Thu khác ... Chỉ đạo thực hiện các hoạt động cung
ứng thuốc BHYT, dân số KHHGĐ, ... trên địa bàn.
Chỉ đạo thực hiện các hoạt động triển khai Bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế
giai đoạn 2011-2020 cho 22 xã, thị trấn. Phúc tra 7 xã đăng ký đạt tiêu chí quốc gia
về y tế năm 2015. Trình UBND tỉnh thẩm định công nhận các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu
chí quốc gia về y tế năm 2015.
Thực hiện công tác thanh tra, hậu kiểm của đoàn liên ngành ATVSTP trên tất
cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn huyện.
Tiếp tục 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.
3. Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông:
Công tác thông tin, tuyên truyền:
Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền
sâu rộng trong quần chúng nhân dân nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện
chính trị của địa phương. Trong 6 tháng cuối năm tập trung: Kỷ niệm 70 năm ngày
Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2015); 90 ngày Báo chí Việt Nam
(21/6/2015-21/6/2015); Ngày thành lập QĐND VN và ngày hội quốc phòng toàn
dân, ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân ...; tổ chức các hoạt động tuyên
truyền chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII của Đảng.
Triển khai đề án truyền thanh cơ sở, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách
công tác truyền thanh cơ sở. Tăng cường công tác quản lý các trang thông tin điện tử,
thuê bao di động trả trước, hoạt động bưu chính trên địa bàn huyện.
Công tác xây dựng đời sống văn hoá, công tác gia đình:
Tổ chức lễ phát động xây dựng bản văn hóa và hỗ trợ cụm loa FM cho 08 bản
xã Vĩnh Ô. Kiểm tra Phong trào "TDĐKXDĐSVH" ở các xã, thị trấn; hoàn chỉnh hồ
sở xét công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới cho các xã đến thời hạn công
nhận. Phúc tra công nhận 07 đơn vị văn hóa xuất sắc năm 2015.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam. Tiếp tục hướng dẫn
các xã, thị trấn thu thập thông tin về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình theo
Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 về quy định thu thập,
xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;
Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục & thể thao.
Chỉ đạo và hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức các chương
trình văn nghệ vui tươi, rộng khắp chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp,
phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương; Xây dựng chương trình tham
dự Hội thi dân ca toàn tỉnh năm 2015.
Du lịch, bảo tàng, thư viện:
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Triển khai trưng bày bổ sung bảo tàng truyền thống của huyện phần thời kỳ đổi
mới. Đánh giá lại kết quả đợt sưu tầm văn hóa phi vật thể. Tổ chức cho học sinh các
cấp trên địa bàn huyện tới tham quan Bảo tàng nhằm giáo dục truyền thống hào hùng
của quê hương. Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử
văn hóa trên địa bàn. Tiếp tục làm tốt công tác phục vụ bạn đọc; Phát huy hiệu quả
phòng đọc điện tử.
Công tác quản lý nhà nước:
Hoàn thành công tác quy hoạch quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2015-2020. Thành
lập đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh văn hóa và thông tin trên địa bàn huyện.
4. Chính sách xã hội - Lao động, việc làm và xoá đói giảm nghèo:
Thực hiện kế hoạch đối thoại chính sách; kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác
thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với C/M. Thực hiện tốt việc đưa đón
bà mẹ VNAH và thân nhân đi đón nhận danh hiệu theo quyết định của tỉnh. Xây dựng
kế hoạch công tác đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 68 năm ngày TBLS. Đẩy mạnh
phong trào đền ơn đáp nghĩa, vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn
huyện. Thực hiện kế hoạch điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe đối với người có công.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo bền
vững theo QĐ 1695/QĐ-UBND. Giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công
và nhà ở vùng ngập lụt trước mùa mưa bão.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch điều tra thực trạng lao động tại các doanh
nghiệp trên địa bàn. Xây dựng và thực hiện kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ
cận nghèo cuối năm 2015. Tổ chức nhập dữ liệu biến động thông tin cung cầu lao
động 22 xã, thị trấn. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác dạy
nghề tại 2 trung tâm và các xã, thị trấn.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho các cháu, tổ chức
kiểm tra, giám sát, đánh giá việc công nhận xã, thi trấn phù hợp với trẻ em, mô hình
bảo vệ trẻ em, mô hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống tệ nạn xã hội.
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập
ngành LĐTBXH.
Tập trung chỉ đạo chương trình cải cách hành chính, trong đó tập trung rút ngắn
thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Pháp lệnh
04/ 2012/UBTVQH13 về ưu đãi người có công với cách mạng và pháp lệnh
05/2012/UBTVQH13 về danh hiệu vinh dự nhà nước “bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THỰC THI PHÁP LUẬT
1. Công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức:
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính
phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ
các đơn vị giữ chức vụ đủ 5 năm và bổ nhiệm mới cấp phó của một số đơn vị còn thiếu.
Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2015, bổ sung biên chế
cho các trường còn thiếu giáo viên và nhân viên.
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Tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo
Nghị định số 158/2007/NĐ-CP theo kế hoạch được UBND huyện phê duyệt.
Chuẩn bị nhân sự để bổ nhiệm chức vụ thay thế cán bộ quản lý một số trường
nghỉ hưu và chuyển công tác. Đồng thời bổ nhiệm lại các chức danh Hiệu trưởng,
Phó hiệu trưởng đủ thời hạn giữ chức vụ theo quy định.
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
2. 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
- Lựa chọn các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ IV
giai đoạn 2015-2020. Tiến hành công tác hướng dẫn thực hiện hoàn thành kế hoạch
Thi đua, khen thưởng năm 2015
- Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2015, bình chọn
khen thưởng điển hình tiên tiến 2015 đề nghị các cấp khen thưởng và khen thưởng
cuối năm.
- Tiến hành kiểm tra công tác Văn thư, lưu trữ năm 2015.
- Năm tình hình hoạt động các Hội
3. Công tác thanh tra:
a. Công tác thanh tra và Phòng chống tham nhũng
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn
thi hành và để kịp thời phát hiện những sai sót trong cơ chế chính sách từ đó đề xuất
những giải pháp để từng bước chấn chỉnh, khắc phục sai sót trong công tác quản lý
tài chính, tài sản và điều hành ngân sách ở các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu
lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện. Sáu tháng cuối năm
2015, Thanh tra huyện Vĩnh Linh tiến hành thanh tra những nội dung:
- Thanh tra việc quản lý tài chính kinh tế tại trường THCS Tôn Thất Thuyết
- Kiểm tra việc thực hiện Kết luận, kiến nghị, Quyết định xử lý sau thanh tra.
- Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo,
tiếp công dân và phòng chống tham nhũng tại các đơn vị UBND xã Vĩnh Kim,
UBND xã Vĩnh Thái, UBND xã Vĩnh Lâm, UBND xã Vĩnh Sơn.
b. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC, KNPA:
- Tiếp tục thực hiện đề án đổi mới công tác tiếp công dân theo Quyết định số
1523/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND huyện Vĩnh Linh Phê duyệt Phương án đổi
mới công tác tiếp công dân theo Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ
tướng Chính phủ và Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh
Quảng Trị ban hành Kế hoạch thực hiện Đổi mới công tác tiếp công dân.
- Áp dụng quy trình TCVN ISO 9001:2008 đối với các thủ tục: Tiếp dân, xử lý
đơn thư, giải quyết khiếu nại lần 1, giải quyết khiếu nại lần 2, giải quyết tố cáo.
- Thực hiện đúng Quy chế tiếp công dân của UBND huyện.
- Tiếp tục có kế hoạch giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng.
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