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Phần 1:
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2014

I. VỀ KINH TẾ
1. Nông nghiệp
* Trồng trọt
Bước vào vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2013-2014, điều kiện thời tiết diễn ra
thuận lợi nên bà con nông dân tập trung gieo trồng các loại cây vụ Đông Xuân theo
đúng kế hoạch huyện đề ra. Đồng thời tập trung chuyển đổi các loại giống mới có
chất lượng tốt, năng suất cao đưa vào sản xuất đại trà, tiếp tục đầu tư thâm canh trong
trồng trọt. Tính đến nay toàn huyện đã gieo trồng được: Lúa: 4.004 ha, đạt
102,6%KH; Ngô: 447ha, đạt 117,6% KH; Khoai lang: 480 ha, đạt 98,9% KH;
Sắn:1.362 ha, đạt 100,52% KH; Lạc: 1.245 ha đạt 95,7% KH; Cây chất bột khác 690
ha đạt 94,5% KH; Rau đậu các loại 695 ha đạt 100,29% KH.
Đối với cây Lúa đang thời kỳ đẻ nhánh, đang xuất hiện bệnh đạo ôn, chuột, rệp
mềm, bệnh bạc lá. UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương thường xuyên theo dõi
diễn biến sâu bệnh hại cây trồng để phòng trừ kịp thời không để sâu bệnh xẩy ra.
Công tác diệt Chuột đã được tổ chức liên tục kết hợp nhiều biện pháp khác nhau như
đặt bẫy (7.500 bẫy bán nguyệt), sử dụng thuốc hóa học, sinh học và phương pháp thủ
công, số chuột đã bị diệt từ đầu vụ đến nay là 181.000 con chuột.
Diện tích cây cao su hiện có 6.207 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch 3.950
ha. Hiện nay người dân đang tập trung chăm bón, khắc phục hậu quả vườn cao su
thiệt hại sau bão số 10/2013 vừa qua, thanh lý trồng mới diện tích cao su bị thiệt hại
nặng 70% trở lên. Tổng diện tích hồ tiêu hiện có 1.028 ha; cây hồ tiêu đang trong
thời kỳ kết trái đang tiếp tục chăm sóc và đầu tư.
* Chăn nuôi:
Ngành chăn nuôi thường xuyên được quan tâm và chú trọng trong việc chuyển
đổi cơ cấu giống, đầu tư nhân rộng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả. Công tác tiêm
phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được thực hiện nghiêm túc nên đến nay
dịch bệnh trên địa bàn không xảy ra.
Tổ chức HN Tổng kết Công tác Chăn nuôi thú y và thủy sản năm 2013, triển
khai KH năm 2014. Ban hành các văn bản thực hiện việc triển khai công tác phòng
chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Đến nay đàn chăn nuôi đang đảm bảo an toàn
dịch bệnh.
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* Thủy sản
- Về nuôi trồng: Theo kết quả điều tra thuỷ sản 1/11/2013 diện tích nuôi
trồng thủy sản 823,8 ha. Trong đó nuôi tôm 287,9 ha; nuôi cá 535,9 ha. Đối với
diện tích nuôi tôm đang trong thời kỳ chuẩn bị nạo vét xử lý để đưa vào nuôi trồng
theo kế hoạch.
- Về sản lượng đánh bắt và nuôi trồng: Tiếp tục đầu tư phương tiện tàu thuyền
và ngư lưới cụ đánh bắt, kết hợp phương đánh bắt gần bờ và xa bờ đã đưa lại hiệu
quả cao trong khai thác biển. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt quý I/2014 đạt 915
tấn. Trong đó sản lượng nuôi trồng 567 tấn, sản lượng đánh bắt 348 tấn.
* Lâm nghiệp:
- Trồng và chăm sóc rừng: Đã tổ chức trồng cây phân tán kết hợp với trồng cây
đầu xuân với số lượng 115.000 cây tại các trường học và các nghĩa trang liệt sỹ, các
xã... Diện tích chăm sóc rừng 5.160 ha. Kế hoạch trồng rừng năm 2014 là 1.500 ha,
KH trồng cây phân tán 1000.000 cây.
- Khai thác gỗ và lâm sản: Kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng năm 2014 là
25.000m3. Quý I/2014 gỗ rừng trồng khai thác được 3.700m3, riêng tháng 3 khai thác
được 1.300 m 3.
* Công tác khác
Tập trung hoàn thành hồ sơ hỗ trợ cho người trồng lúa theo NĐ 42/2012/NĐCP và Hồ sơ thiệt hại do bão số 10 và 11 năm 2013 nộp về tỉnh theo quy định.
Tổ chức tập huấn Luật HTX năm 2012 cho các HTX, Hướng dẫn công tác
quyết toán Tài chính năm 2013 và đại hội HTX thường niên theo quy định.
2. Công nghiệp, xây dựng
Quý I/2014 sản xuất ngành công nghiệp đạt thấp, cụ thể khai thác Ti tan đạt
5.150 tấn, gạch nung 6,8 triệu viên, cát sạn 17.700 m3. Tuy nhiên bên cạnh đó một số
ngành công nghiệp khác như sản xuất hương, bún bánh, mứt kẹo, để phục vụ tết
nguyên đán tăng nên số lượng sản phẩm tiêu thụ đạt cao. Tổng giá trị sản xuất công
nghiệp quý I ước đạt 120,26 tỷ đồng đạt 20,59% KH, tăng 8,44% so với cùng kỳ.
Trong đó khu vực ngoài quốc doanh 78,4 tỷ đồng đạt 20,7% KH.
Hướng dẫn 03 cơ sở hoàn thành hồ sơ thủ tục thực hiện đề án khuyến công cấp
tỉnh đợt 1 năm 2014. Điều tra khảo sát các cơ sở công nghiệp nông thôn, lựa chọn các
cơ sở đủ điều kiện để hỗ trợ khuyến công cấp huyện năm 2014.
Xây dựng cơ bản: Quý I/2014 chủ yếu tiếp tục thi công những công trình
chuyển tiếp của năm 2013 như Đường Thạch Kim - Hiền hòa vốn ODA của Chỉnh
phủ Ả rập, Đường liên xã Vĩnh Hòa - TT Cửa Tùng vốn JACA Nhật Bản; Sân nhà thi
đấu luyện tập TDTT huyện; Trụ sở UBND một số xã, thị trấn; Trường học cao tầng;
Các chương trình mục tiêu, dự án Tầm nhìn; đầu tư xây dựng bê tông hoá giao thông
nông thôn, đường liên thôn, liên xã, cầu cống và các công trình công cộng khác. Ước
tổng vốn đầu tư XDCB thực hiện ước quý I đạt 13,93 tỷ đồng, trong đó vốn Tỉnh và
Trung ương quản lý 9,53 tỷ đồng.
3. Giao thông - vận tải và Thương mại - dịch vụ
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Hoạt động thương mại dịch vụ quý I/2014 chủ yếu phục vụ tết Nguyên đán và
phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2013-2014. Trong thực hiện sản xuất kinh doanh,
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên bà con tư thương chấp hành tốt các chỉ thị, chủ
trương chính sách nhà nước, việc thực hiện niêm yết giá ở các quầy hàng được bà
con thực hiện nghiêm túc, hầu hết người dân đều thực hiện tốt cuộc vận động “
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kinh doanh hàng có nguồn gốc và có
hạn sử dụng. Giá cả các các mặt hàng trong dịp tết cơ bản ổn định, không có sốt giá
đột biến, không có tình trạng đầu cơ ép giá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ
quý I ước đạt 572 tỷ đồng tăng 21,7% so với cùng kỳ.
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 trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán, các cơ
sở vận tải tăng số lần luân chuyển, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, do đó kết
quả hoạt động của ngành vận tải trong quý I nhìn chung đạt khá. Tổng doanh thu vận
tải quý I đạt 37,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước
4. Tài chính - Tín dụng
UBND huyện đã tiến hành giao dự toán ngân sách năm 2014 cho các xã, thị
trấn, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các trường học thuộc huyện quản lý. Công
khai dự toán ngân sách và vốn 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.
Tổng thu ngân sách quý I/2014 (tính đến 31/3/2014) đạt 74,1 tỷ đồng, đạt 24,7%
KH năm, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó thu trên địa bàn 9,3 tỷ đồng,
đạt 22,9% KH năm, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách huyện 46,1 tỷ đồng, đạt
21,6 % KH năm, tăng 1,09% so với cùng kỳ.
Hoàn chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2013. Hoàn chỉnh nhập số liệu
vào phần mềm quản lý tài sản đã triển khai tập huấn năm 2013. Thực hiện kiểm kê
tài sản năm 2013; công khai dự toán được giao cho các đơn vị năm 2014 theo
đúng quy định.
Báo cáo tình hình phát triển kế hoạch 5 năm 2011-2015, và chiến lược phát
triển kinh tế xã hội đến năm 2020 gửi UBND tỉnh.
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. Trong quý I đã cho vay ước đạt 252 tỷ đồng.
Tổng dư nợ 939,4 tỷ đồng, trong đó dư nợ ngắn hạn 492 tỷ đồng.
5. Tài nguyên môi trường
Trong quý I năm 2014 cấp được 1.116 giấy CNQSD đất với tổng diện tích là:
2.69,79 ha. Hồ sơ tiếp nhận từ bộ phận 01 cửa trong quý I/2014 là 523 hồ sơ cấp giấy
CNQSD đất, trong đó có 429 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy; Trả 94 hồ sơ không đủ
điều kiện cấp giấy. Hồ sơ hoàn thiện giao trả bộ phận 01 cửa là 481 hồ sơ.
Căn cứ quy trình cấp giấy CNQSD đất theo cơ chế 01 cửa, Văn phòng
ĐKQSD đất trả đúng thời gian là 408 hồ sơ đạt tỷ lệ 85%, còn 73 hồ sơ trả quá thời
gian quy định (vì một số hồ sơ bổ sung thông tin, đồng thời do vào thời gian cuối
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năm đơn vị phải hoàn thành cấp giấy “Dồn điền đổi thửa” của xã Vĩnh Nam, Vĩnh
Kim theo nguồn kinh phí của sự nghiệp tỉnh;
Hoàn thành công tác thống kê, kiểm kê số liệu đất đai năm 2013 của 22 xã, thị
trấn đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng về số liệu.
Thực hiện chỉnh lý biến động thường xuyên khi hoàn thiện công tác cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện. Đo đạc
chỉnh lý trích lục địa chính phục vụ cho công tác cấp giấy CNQSD đất.
Xây dựng dự thảo Chương trình hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu,
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Hoàn thành công tác
rà soát quỹ đất công ích (đất 5%) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và
Môi trường.
Chỉ đạo Trung tâm môi trường đô thị, Ban quản lí chợ, UBND các xã, thị trấn
đảm bảo làm tốt công tác vệ sinh môi trường trước và trong tết, vệ sinh đô thị trên
các tuyến giao thông, các chợ, bến xe, các tụ điểm đọng rác, tiến hành chăm sóc cây
cảnh trên tuyến đường Hùng Vương; hoa cây cảnh dọc công viên văn hóa, vệ sinh cắt
cỏ.... tạo mỹ quan và ấn tượng đẹp. 3 tháng đầu năm 2014 đã thu gom, vận chguyển,
xử lý được 4.000 m3 rác đạt 125 % KH, 95 % đến 98% lượng rác thải trên địa bàn 3
thị trấn của huyện được thu gom vận chuyển và xử lý; nạo vét được 1.000m2 rãnh,
phát quang 5.000m2 bờ bụi, cắt cỏ lề đường 9.000m2.
* GPMB và đấu giá quỹ đất
Hoàn thiện và công khai phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các
hộ gia đình bị ảnh hưởng khi xây dựng công trình: Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Rà soát, kiểm tra và giải quyết các vướng mắc
trong quá trình công khai giá trị BT, HT & TĐC cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.
Đã thực hiện chi trả tiền BT, HT & TĐC cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng
khi xây dựng công trình: Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Vĩnh Linh trong
nguồn vốn giải ngân tạm ứng Đợt 1 đến 31/3/2014 đạt 44,5 tỷ đồng/tổng số 48,9 tỷ
đồng, đạt 93 %.
Chi trả tiền BT, HT & TĐC (Đợt 1 – nguồn vốn KFW) ở các xã: Vĩnh Kim,
Vĩnh Hòa, Vĩnh Hiền, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy và xã Vĩnh Chấp thuộc
Công trình: Nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn tỉnh Quảng Trị. Hoàn thành
công tác kiểm kê GPMB các hộ gia đình (tổ chức) bị ảnh hưởng khi xây dựng công
trình (Giai đoạn 2). Kiểm tra và giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm kê
GPMB. Đang lập phương án BT, HT & TĐC công trình Điện nông thôn nguồn
KFW mỡ rộng.
6. Xây dựng nông thôn mới
Đã Tổ chức HN Đánh giá kết quả thực hiện CT MTQG Xây dựng NTM năm
2013. Đôn đốc các xã còn lại hoàn thành Đề án Xây dựng NTM, hoàn thành việc
Thẩm định và phê duyệt cho 5xã ( Vĩnh Sơn, Vĩnh Thái, Vĩnh Chấp, Vĩnh Ô và
Vĩnh Hà). Còn lại xã Vĩnh Khê UBND huyện chỉ đạo phòng NN&PTNT hỗ trợ
địa phương này.
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Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã làm việc với 7 xã được chọn làm điểm xây
dựng NTM để rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí. Tập trung chỉ đạo một số đơn vị hoàn thành
mục tiêu xây dựng NTM năm 2014.
Phối hợp với Chi cục PTNT tỉnh tổ chức Lễ phát động “Quảng trị chung sức
Xây dựng NTM” năm 2014 tại xã Vĩnh Thành thành công tốt đẹp.
II. VĂN HÓA XÃ HỘI
1. Giáo dục – Đào tạo:
Tổ chức tốt các hoạt động thi đua dạy tốt học tốt chào mừng kỷ niệm 84 năm
ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng xuân Giáp Ngọ năm 2014 hướng
đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Đặc khu Vĩnh Linh
Trong quý 1 năm 2014, ngành đã tập trung chỉ đạo các hoạt động như tổ chức
sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2014. Đặc biệt trên lĩnh vực
công tác chuyên môn, trong quý 1 ngành giáo dục huyện đã tổ chức tốt các kỳ thi học
sinh giỏi, như kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 với 345 em tham gia trong
đó có 203 em đạt giải; đã chọn lựa được 80 em để tổ chức bồi dưỡng thạm gia thi
tỉnh; Kì thi Olymtic Tiếng Anh cấp huyện với 841 học sinh tham gia; đã chọn được
105 em tham gia thi tỉnh; kì thi HSG KTPT cấp huyện với 87 em tham gia; đã chon
được 20 em tham gia thi tỉnh. Bên cạnh đó, phòng đã tổ chức thành công hội thi
GVDG THCS cấp huyện với 169 giáo viên tham gia và có 109 giáo viên được công
nhận GVDG cấp huyện. Ngoài ra, ngành đã tổ chức thành công các hội thi VHVN;
TDTT, như: Hội thi Liên hoan Tiếng hát học đường cấp huyện, tại Hội thi, Ban Tổ
chức đã trao 06 giải tập thể, 32 giải tiết mục và 05 giải phụ cho các tập thể và cá nhân
tham gia. Hội thi Thể thao học đường cấp huyện với 790 lượt VĐV tham gia trong đó
có 137 vận động viên và 24 tập thể đạt giải.
Tham gia có chất lượng các kì thi của tỉnh như Hội thi KHKT đứng thứ 4, Hội
thi GVDG ngành học MN cấp tỉnh với 14/15 giáo viên tham gia đạt giải.
Để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, Ngày 25/01/2014, Hội khuyến
học huyện phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức gặp mặt Tân sinh viên nghèo
nhân dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014.
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.
Đã thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, trong quý đã kiểm tra
23 cơ sở; qua kiểm tra đã cảnh cáo, nhắc nhở 05 cơ sở, hủy sản phẩm 3 cơ sở ( Hạt
dưa: 19 kg, Bánh kẹo: 3 kg, nước khoáng và bia rượu: 45 chai). Nhờ làm tốt công
tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nên trong quý 1/2014 không có ngộ độc thực phẩm
xảy ra.
Về hoạt động quản lý hành nghề y, dược tư nhân:Ngành đã tiến hành kiểm tra
hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn với tổng số 9 cơ sở được kiểm tra, trong đó cảnh
cáo 04 cơ sở.
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Trong quý, tổng số bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa
huyện là 36.961 lượt bệnh nhân; tại 22 trạm y tế xã, thị trấn là 11.723 lượt người,
không có bệnh nhân tử vong vì lý do chuyên môn.
Đẩy mạnh hoạt động xây dựng, duy trì xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế:
Trong đó 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. Đã tổ chức tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2013 và triển khai các nhiệm vụ
năm 2014.
3. Văn hóa – Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông:
Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Ngọ 2014. 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 quý, ngành đã tổ chức thành công
Đại hội TDTT huyện lần thứ VII; tổ chức phối hợp sở VH,TT&DL tổ chức thành
công giải bóng chuyền nằm trong khung Đại hội TDTT cấp tỉnh.
Thư viện thường xuyên mở của phục vụ bạn đọc, trong quý I đã có gần 900 lượt
đọc giả mượn và đọc sách. Bảo tàng duy trì hoạt động phục vụ khách thăm quan, học
tập , nghiên cứu.
Xây dựng kế hoạch xét công nhận lại làng, bản, khóm phố Văn hóa; Kế hoạch
tổng kết 10 năm phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Đồng thời, ngành đã phối hớp với
UBND xã Vĩnh Hà hướng dẫn thôn Khe Cát xây dựng hương ước, tổ chức làm lễ
phát động bản Văn hóa.
Trong quý, ngành đã chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước, thanh kiểm tra
dịch vụ văn hóa, trong đó đã tiến hành thẩm định, lập biên bản đề nghị Sở
VH,TT&DL cấp giấy phép cho 3 sơ cơ sở kinh doanh Karaoke. Và đã tiến hành kiểm
tra 5 cơ cở kinh doanh dịch vụ Văn hoá như Karaoke, Internet, băng đĩa, phát hành.
Kết quả các cơ sở thực hiện đúng các quy định của nhà nước.
Trong quý 1/2014, Đài truyền thanh huyện đã tích cực xây dựng nội dung các
chương trình mừng Đảng, mừng Xuân và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của
huyện nhà.
4. Chính sách xã hội - Lao động, việc làm và xoá đói giảm nghèo:
Trong quý, đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động LĐTBXH năm 2013, triển
khai nhiệm vụ 2014, xây dựng chương trình trọng tâm năm 2014, cụ thể:
a. Về Công tác bảo trợ xã hội.
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- Hợp đồng mua, cấp 7448 thẻ BHYT cho các loại đối tượng: Người nghèo 3279
thẻ, người dân tộc thiểu số 2239 thẻ, đối tượng BTXH 1351 thẻ,
- Thụ lý đề nghị 62 hồ sơ BTXH hưởng trợ cấp thường xuyên.
- Tiếp nhận và phân bổ 50 tấn muối và 155 tấn gạo cho nhân dân
- Tặng quà cho hộ nghèo: 1140 suất giá trị 384 triệu đồng. Trong đó nguồn
UBMT tỉnh 420 suất, mỗi suất 500 nghìn đồng; Nguồn UBMT huyện 300 suất - mỗi
suất 300 nghìn đồng; Nguồn UBMT xã 420 suất/1 suất 200 nghìn đồng ( theo
UBMTVN huyện báo cáo).
Đã tiếp nhận 179 hồ sơ, trong đó 89 hồ sơ người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên;
70 hồ sơ Người khuyết tật; 20 hồ sơ Mai táng phí và làm hợp đồng mua mới BHYT
cho 08 đối tượng BTXH. Lập danh sách mua BHYT cho 500 người cận nghèo theo
QĐ 705 của Thủ tướng Chính phủ
b. Công tác chính sách – có công.
Trong quý, ngành đã thụ lý, giải quyết đợt 1 được 41 hồ sơ đề nghị tặng (đã
trình lên sở LĐTBXH tỉnh trong số 120 HS cấp xã trình đợt 1/2014), truy tặng danh
hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tích cực chỉ đạo phối hợp với
UBND các xã, thị trấn rà soát, thẩm định HS bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt 2: 90 hồ
sơ. Huyện đã xác nhận đề nghị 122 hồ sơ BHYT người có công diện theo quyết định
62, 123 hồ sơ BHYT thân nhân người có công, 12 hồ sơ bảo hiểm cho người có công,
hợp đồng mua mới 520 thẻ thân nhân người có công, thực hiện nghiệp vụ báo
tăng/giảm mua thẻ BHYT, đến nay có trên 9.364 người có công đang được chi trả
tiền đóng BHYT.
Tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công quý 1, quà của Chủ Tịch Nước
và quà của tỉnh với tổng kinh phí: 6.564 triệu, trong đó kinh phí trợ cấp ưu đãi 4,8 tỷ,
quà của Chủ Tịch nước 1,3 tỷ/6322 đối tượng, quà của tỉnh 464 triệu/4329 đối tượng.
Chi trả 47 trường hợp mai táng phí người có công, trình 23 hồ sơ hưởng tuất, 12
hồ sơ đã có quyết định và thực hiện chi trả, thụ lý trình sở LĐTBXH tỉnh 130 hồ sơ
MTP các loại. Thụ lý đề nghị 15 hồ sơ hưởng chế độ tù đày, 4 hồ sơ phục vụ người
HĐKC bị nhiễm CĐHH trên 81%. Tổng hợp đề nghị Cty Bia Huế xây dựng 20 nhà
tình nghĩa, phối hợp khánh thành 4 nhà tình nghĩa. Tổ chức rà soát thực hiện chế độ
điều dưỡng mới cho đối tượng chính sách có công. Thực hiện quyết định 342 của
UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo phòng LĐTBXH tích cực rà soát 412 nhà xây
dựng mới, 10 nhà sửa chữa với tổng kinh phí trên 16.6 tỷ đồng.
Thực hiện KH số 49 của UBND huyện, phòng LĐTBXH đã tham mưu tổng hợp
danh sách người có công, người nghèo, và trẻ em có hoàn cảnh…đề nghị lãnh đạo
tỉnh huyện thăm, tặng quà nhân dịp tết giáp ngọ: Lãnh đạo tỉnh thăm 02 suất người có
công, Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh thăm 02 hộ gia đình nghèo, Hội báo xuân Quảng
Trị thăm 15 suất người có công, Lãnh đạo huyện thăm 110 suất người có công,
khoảng 50 bệnh nhân điều trị bệnh tại bệnh viện đêm 30 tết với tổng số tiền 5 triệu
đồng, thăm 12 đối tượng lang thang tại chợ Hồ Xá trong 03 ngày tết trị giá 1.8 triệu.
Lãnh đạo huyện thăm 3 thôn vùng KTM tại huyện Hướng Hoá 4.5 triệu đồng, 3 xã
miền núi Ô, Khê, Hà 3 triệu đồng, thăm TT BTXH tỉnh Thừa Thiên-Huế 01 triệu
đồng, thăm TTĐDTB và BTXH tỉnh Quảng Ttrị 01 triệu đồng.
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Tổ chức làm tổ công tác trẻ em và công tác bình đẳng giới.
5. Khoa học công nghệ
Hướng dẫn các xã thị trấn, các phòng ban, đơn vị trên địa bàn huyện đăng ký đề
tài/dự án năm 2014, đến nay đã có 9 đề tài đăng ký thực hiện.
Tổ chức Đại hội khoa học và kỷ thuật huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2014 – 2019
thành công tốt đẹp.
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:
Tổ chức hội nghị đánh giá cán bộ công chức năm 2013 và triển khai nhiệm vụ
năm 2014 đạt kết quả tốt, có tác động tích cực đến lề lối tác phong, tinh thần trách
nhiệm đối với mỗi cán bộ công chức trong các đơn vị.
Trong quý 1/2014, UBND huyện bổ nhiệm bổ nhiệm cán bộ cấp phó của
phòng Tài chính –Kế hoạch, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, bổ nhiệm
Trưởng ban quản lý chợ Hồ Xá, điều động bổ nhiệm Trưởng ban và Phó Trưởng ban
quản lý Bãi tắm Cửa Tùng, Phó giám đốc Trung tâm Môi trường công trình đô thị
huyện. Đối với các trường học bổ nhiệm Hiệu trưởng trường mầm non Vĩnh Thái,
Phó hiệu trưởng mầm non Bến Hải và trường tiểu học Kim Đồng. Phối hợp với Ban
Tổ chức Huyện ủy tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đề nghị Thường vụ Huyện ủy xem
xét bổ nhiệm lại cán bộ được bổ nhiệm gần đủ thời hạn 5 năm giữ chức vụ.
Đã xây dựng kế hoạch đăng ký chức danh theo vị trí việc vị trí việc làm để
thực hiện chỉ tiêu hợp đồng tạo nguồn nhân lực.
Tổ chức tiếp nhận 4 giáo viên ngoại huyện xin chuyển về công tác tại huyện.
Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt 1 năm 2014 của huyện, đã tiến
hành họp, xét cho 56 trường hợp. (Trong đó CBCC các phòng ban 05, CBCC cấp xã
13, viên chức GD 28. Thực hiện nâng lương thường xuyên cho 109 CBCC,VC,
TNVK 62 và thâm niên nghề cho giáo viên 296 trường hợp
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.
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 qúy, UBND huyện đã ra Quyết định nâng lương thường xuyên cho 18
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 chỉ tiêu năm
2013 và xây dựng danh mục tài liệu ôn thi công chức,xã thị trấn
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Tổng hợp kịp thời báo cáo tình hình công tác giả quyết tranh chấp ĐGHC. 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.
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 quý 1/2014, 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.
Đã tổ chức 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
Đã tổ chức tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013, triển khai
nhiệm vụ năm 2014. Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác Phổ biến, giáo dục
pháp luật năm 2014.
UBND huyện đã chỉ đạo ngành Tư Pháp phối hợp với Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn 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. Đồng thời phối hợp với
Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và
các văn bản hướng dẫn thi hành.
b. Công tác văn bản
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Trong quý, ngành đã tổ chức 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. Xây dựng và
triển khai Kế hoạch rà soát văn bản do UBND huyện ban hành năm 2013.
Đã Thẩm định 02 quy ước: Quy ước làng văn hóa thôn Khe Cát, xã Vĩnh Khê;
Quy ước xây dựng thôn không có người sinh con thứ 3 thôn Chấp Đông, xã Vĩnh
Chấp và đã kiểm tra 38 nghị quyết của HĐND các xã thị trấn.
c. Công tác Hộ tịch
- Trong quý, Phòng Tư pháp đã tiếp nhận 40 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: 9 trường hợp.
+ Cải chính Hộ tịch: 02 trường hợp
+ Cấp lại bản chính Giấy khai sinh: 28 trường hợp.
+ Trả hồ sơ cải chính năm sinh: 01 trường hợp.
d. Công tác chứng thực
Thực hiện thủ tục chứng thực thuộc thẩm quyền, chứng thực bản sao đúng với
bản chính: 168 trường hợp với 1177 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 giữa 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:
- Tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp dân: tiếp 11 lượt/11 người
+ Tổng số vụ việc: 11 vụ (số vụ cũ: 06 vụ, số vị mới phát sinh: 05 vụ).
- Tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện tiếp: 11 lượt/11 người.
+ Tổng số vụ việc: 11 vụ (số vụ cũ:05 vụ, số vụ mới phát sinh: 06 vụ).
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.
c. Tiếp nhận và xử lý đơn:
* Tổng số đơn : 17 đơn/14vụ. Trong đó:
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- Khiếu nại:

05 đơn/03 vụ;

- Tố cáo:

01 đơn/01 vụ;

- Kiến nghị, phản ánh:

10 đơn/09 vụ;

- Chưa xử lý:

01 đơn/01 vụ.

d. Kết quả xử lý đơn:
* Đơn khiếu nại:

05 đơn/03 vụ, trong đó:

+ Trả lại và hướng dẫn cho công dân:

02 đơn/02 vụ

+ Đơn thuộc thẩm quyền:

03 đơn/01 vụ

. Số văn bản đôn đốc giải quyết:

01 văn bản

* Đơn tố cáo:

01 đơn/01 vụ, trong đó:

+ Chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền:

01đơn/01 vụ

* Đơn kiến nghị, phản ánh: 10 đơn/09 vụ
- Thuộc thẩm quyền của UBND huyện:

04 đơn/04 vụ;

- Không đủ điều kiện xử lý:

02 đơn/02 vụ;

- Không thuộc thẩm quyền:

04 đơn/03 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 quý, tổng số vụ, việc phải giải quyết các loại: 85 vụ; đã giải quyết:
31 vụ, đạt tỷ lệ 36,5%.
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 tiến hành tổ chức hội
nghị thi đua khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong đợt ra quân trấn áp
tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán giáp Ngọ 2014.
Trong quý 1/2014,về phạm pháp hình sự, trên địa bàn huyện xảy ra 17 vụ, tài
sản thiệt hại 434.330.000đồng, thu hồi tài sản 381.030.000 đồng. Về tai nạn giao
thông, xẩy ra 05 vụ, làm 08 người chết, 3 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính
1,5 tỷ đồng; Về tệ nạn xã hội, xẩy ra 08 vụ (04 vụ đánh bạc; tháng 01, 01 vụ; tháng
02, 02 vụ; tháng 3, 01 vụ), thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước trên 23.000.000 đồng; tệ
nạn xã hội khác 04 vụ làm 04 người chết, nguyên nhân chủ yếu là tự sát.
Đẩy mạnh công tác ANCT, ANNT, trong quý, 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
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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...
Đã tổ chức tuần tra 46 ca với 224 lượt CBCS tham gia, phát hiện lập biên bản
xử lý 664 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách nhà nước 76.945.000đ.
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 quý 1/2014, 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. Tổ chức tốt hội thi cải tiến
sang kiến, chấm mô hình học cụ ở huyện, kết quả cụm 7 giải Nhất, cụm 8 giải Nhì và
cụm 4 giải Ba.
Tổ chức lễ ra quân huấn luyện 2014 tại huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn huấn
luyện dân quân tự vệ. Tham gia cùng với lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo huyện
khảo sát thong qua quy hoạch trường bắn biển tại Vĩnh Thái và Vĩnh Tú.
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đào tạo ĐH, CĐ QSCS và tuyển sinh quân sự
năm 2014.
Chuẩn bị nội dung bảo đảm cho Cục quân lực, Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh
kiểm tra công tác xây dựng lực lượng. Giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2014
cho các xã, thị trấn.
Phần 2:
MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2014
I. KINH TẾ:
1. Nông nghiệp
Tiếp tục chỉ đạo sản xuất, thường xuyên thăm đồng, giám sát, theo dõi, phát
hiện và phòng chống các loại sâu bệnh hại cây trồng. Làm tốt công tác dự tính, dự
báo và theo dõi chặt chẽ sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh và chuột hại trên cây
trồng để chỉ đạo phòng trừ kịp thời kiên quyết không để lây lan thành dịch.
Chỉ đạo Thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân nhanh gọn, tránh thất
thoát sau thu hoạch, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để chủ động sản xuất vụ Hè thu.
Thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm phòng chống có hiệu quả các loại dịch
bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
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Xí nghiệp khai thác các công trình thuỷ lợi đảm bảo đủ nước tưới vụ sản xuất
Đông Xuân và có kế hoạch sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm đảm bảo cho vụ sản xuất
Hè Thu thuận lợi.
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.
2. Công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ.
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. Bàn giao công trình: Trường
mầm non xã Vĩnh Thành hoàn thành đưa vào sử dụng. Triển khai công tác đấu
thầu gói thầu xây lắp đường Trần Phú thuộc công trình Xây dựng Bloc vĩa hè
đường Trần Phú và Trần Hưng Đạo.
Hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp được hỗ trợ khuyến công cấp tỉnh
đợt 1 năm 2014 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 2014 làm
các thủ tục để triển khai thực hiện.
Triển khai thực hiện đề án phát triển thương mại dịch vụ huyện Vĩnh Linh
đến năm 2020. Chỉ đạo công ty TNHH Hà Thanh Trí tổ chức tốt hội chợ thương
mại tại huyện Vĩnh Linh từ ngày 20/4/2014 – 26/4/2014.
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.
Tiếp tục thẩm định, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện.
Tập huấn cho hiệu trưởng, kế toán của các đơn vị trên địa bàn huyện.
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.
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.
Tiếp tục triển khai đề án tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn
huyện. Tập huấn Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành.
* GPMB và đấu giá quỹ đất
- Giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng của 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 huyện Vĩnh
Linh, tỉnh Quảng Trị
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- Lập phương án BT, HT & TĐC và công khai cho các hộ gia đình bị ảnh
hưởng khi xây dựng công trình: Nâng cấp cải tạo Điện hạ áp nông thôn huyện Vĩnh
Linh giai đoạn 2 gồm các xã: Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa, Vĩnh
Lâm, Vĩnh Chấp, Vĩnh Sơn.
- Hoàn thành công tác chi trả tiền BT, HT & TĐC cho các hộ gia đình bị ảnh
hưởng khi xây dựng 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 và công trình Nâng
cấp cải tạo Điện hạ áp nông thôn huyện Vĩnh Linh.
5. Xây dựng nông thôn mới
Hướng dẫn các xã hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới và triển khai thực
hiện đề án theo đúng tiến độ.
II. VĂN HÓA XÃ HỘI
1. Giáo dục – Đào tạo:
Tập trung nâng cao chất lượng học sinh giỏi. 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.
Chú trọng đến công tác kiểm tra hành chính, chuyên môn, kiểm tra các cuộc vận
động, chủ đề và phong trào của năm học. Đặc biệt là công tác dạy thêm học thêm trên
địa bàn huyện.
Tổ chức kiểm tra thẩm định xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi năm
2014. Tiến hành xây dựng Kế hoạch năm học 2014 – 2015 (về biên chế đội ngũ, cơ
sở vật chất, mạng lưới trường lớp, bồi dưỡng giáo viên hè 2014).
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. Trong đó chú trọng các đơn vị theo
kế hoạch năm 2014 như MN Vĩnh Sơn, TH Số 2 Vĩnh Long, THCS Vĩnh Nam,
THCS Lý thường Kiệt.
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.
Tổ chức phát thưởng học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia, thi tốt nghiệp
THPT đạt kết quả cao.
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; công tác kiểm tra hành
nghề y tế tư nhân; Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường diện rộng
trên địa bàn. Đặc biệt là các bệnh có nguy cơ lây lan cao như: cúm gia cầm, dịch sởi
và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người như cúm A (H5N1), (H7N9), ...
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 cho 22 xã, thị trấn.
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Trong năm 2014 phấn đấu 05 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Xây dựng
kế hoạch tổ chức Lễ phát động tháng hành động ATVSTP năm 2014 (từ 15/4 –
15/5/2014) dự kiến từ 14-18/4/2014
UBND huyện chỉ đạo ngành Y tế phối hợp BCH quân sự huyện, Bệnh viện đa
khoa thực hiện tốt công tác khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2014.
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:
Tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong đông đảo quần
chúng nhân dân nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị của địa
phương như ngày giỗ tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 39 năm Ngày giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014); 60 năm
Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2014); Ngày Quốc tế lao động 01/5;
124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngày quốc tế thiếu nhi 01/6; ngày gia đình
Việt Nam 28/6; Đặc biệt tổ chức các phong trào thi đua hướng kỷ niệm 60 năm
truyền thống huyện.
Xây dựng kế hoạch mời một số Họa sỹ tham gia sáng tác (Logo) biểu trưng Vĩnh
Linh phục vụ công tác tuyên truyền của huyện. Xây dựng kế hoạch "Giải thưởng Mỹ
thuật thiếu nhi Việt Nam” trên địa bàn huyện năm 2014. Đồng thời xây dựng và khai
kế hoạch tổ chức ngày hội Văn hóa và các hoạt động tuyên truyền liên quan đến kế
hoạch kỷ niệm 60 ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh.
Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa
bàn. Làm tốt hơn nữa công tác thư viện, bảo tàng; công tác xây dựng đời sống văn
hoá và công tác gia đình.
Tăng cường cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong
đó chú trọng đến hiệu quả công tác tuyên truyền về mọi hoạt động sản xuất, kinh
doanh, văn hoá diễn ra trên địa bàn để mọi người dân được theo dõi.
4. Chính sách xã hội - Lao động, việc làm và xoá đói giảm nghèo:
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về đề án đào tạo nghề; chương trình giảm nghèo;
giải quyết việc làm; bảo vệ chăm sóc trẻ em; giải quyết chế độ 67 và 13/CP; chế độ
người có công và các công tác 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.
Tiếp tục chỉ đạo các đơ vị 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.
Thực hiện chỉ đạo duy trì xã, thị trấn làm tốt công tác TBLS-NCC.
UBND huyện chỉ đạo ngành lao động phối hợp với phòng NN&PTNN xây dựng
đề án mở rộng mô hình giảm nghèo bền vững xã Vĩnh Ô. Triển khai thực hiện việc
xây dựng, sửa chữa nhà ở đối tượng chính sách người có công theo quyết định
22/QĐ-CP và quyết định 342 của UBND tỉnh.
Tiếp tục 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/UBND-VX của UBND tỉnh và
mua BHYT cho các đối tượng cận nghèo theo quyết định 705 của Chính phủ và Triển
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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 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:
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. Tổ chức xét tuyển viên chức SNGD chỉ
tiêu năm 2013.
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
Hoàn thành bổ sung hồ sơ thanh niên xung phong xét năm 2013.
Xây dựng kế hoạch hướng dẩn bình chọn thi đua cho kỷ niệm 60 năm truyền
thố Vĩnh Linh
2. Công tác tư pháp.
Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục kiểm tra các Nghị quyết do HĐND các xã, thị trấn.
3. Công tác tiếp dân, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo.
- Tiếp tục cuộc Thanh tra chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước tại UBND xã
Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh;
- Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngồn vốn “ Dự án Chia sẻ” bàn giao cho
UBND các xã, thị trấn quản lý sau khi giải thể.
- Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng về thực hiện pháp luật về Khiếu nại, tố
cáo; phòng chống tham nhũng và việc thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công
dân: 01 cuộc.
- Kiểm tra việc thực hiện Kết luận, kiến nghị, Quyết định xử lý sau thanh tra
- 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.
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