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Phần 1:
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 NĂM 2015

Tháng 8 năm 2015, tháng diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của
quê hương đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh
2-9; Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ (2015-2020); kỷ niệm
70 năm ngày thành lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2015); ngày thành lập lực
lượng vũ trang Quân khu 4 và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị; Kỷ niệm 70 năm
ngày truyền thống của các ngành Văn phòng; VHTT; TCKH; LĐTB&XH; Nội vụ
và Tư pháp. Các phòng, ban ngành của huyện đã tích cực và chủ động trong công tác
tham mưu, hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương nhiệm vụ
về phát triễn KTXH, QP&AN đã đề ra trong tháng 8 cụ thể như sau:
I. VỀ KINH TẾ
1. Nông nghiệp
Trồng trọt:
Bước vào đầu vụ Hè thu năm 2015 thời tiết diễn biến bất lợi, đầu vụ nắng nóng
kéo dài gây thiếu nước nghiêm trọng một số nơi không thể gieo cấy được. Tổng diện
tích gieo trồng cây hàng năm vụ Hè thu là: 3.804,9 ha. Trong đó: Diện tích lúa thực
hiện 2.599,5 ha đạt 86,7% kế hoạch; Ngô 42,0 ha; Khoai lang thực hiện 120,6 ha đạt
61,8% kế hoạch; Cây chất bột khác 501 ha; diện tích rau đậu các loại thực hiện
341,8 ha, đạt 90,2% kế hoạch. Hiện nay, cây lúa đang bước vào thời kỳ thu hoạch;
đến nay đã thu hoạch được 60% diện tích.
Thời tiết giai đoạn này thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh và gây hại. Trong
đó, Rầy nâu gây hại trên diện tích 10 ha, tập trung ở các ổ dịch cũ (Đức Xá, Thủy Ba
Tây-Vĩnh Thủy, Tiên Mỹ-Vĩnh Lâm…). UBND huyện đã chỉ đạo phòng NN&PTNT,
trạm BVTV hướng dẫn bà con nông dân có biện pháp phòng trừ kịp thời.
Đã triển khai thực hiện chuyển đổi số diện tích thiếu nước không gieo cấy được
sang trồng các loại cây ngắn ngày như đậu xanh, cây ngô ở một số xã Vĩnh Long,
Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Hòa, đến nay đã thực hiện được 62 ha.
Cây công nghiệp lâu năm:
Tổng diện tích cây cao su thực hiện 6.559 ha, diện tích cho sản phẩm 4.600 ha.
Cây cao su đang trong thời kỳ khai khác mũ.
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Tổng diện tích cây hồ tiêu thực hiện 1.147 ha, diện tích cho sản phẩm 919 ha,
Cây hồ tiêu đã thu hoạch xong, năng suất 13 tạ/ha, sản lượng đạt 1.192 tấn.
Chăn nuôi:
Theo kết quả điều tra 01/7/2015: Tổng đàn trâu có 4.471 con; Tổng đàn bò
hiện có 9.987 con; Tổng đàn lợn hiện có 44.984 con; Tổng đàn gia cầm hiện có
369.300 con.
Chỉ đạo các địa phương triển khai tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia
cầm vụ Thu năm 2015 đạt kết quả cao.
Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn
chăn nuôi trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện tốt tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng
đợt 1 năm 2015. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát
giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn.
Thuỷ sản:
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 761,6 ha. Trong đó: diện tích nuôi cá
495 ha, diện tích nuôi tôm 266,6 ha. Triển khai đăng ký chương trình hỗ trợ giá
giống thủy sản năm 2015. Triển khai tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh,
đảm bảo an toàn kỹ thuật cho vụ nuôi trồng thủy sản năm 2015. Kiểm tra tình hình
dịch bệnh, triển khai công tác xử lý dịch bệnh trên tôm.
Chỉ đạo ngư dân khai thác cá vụ Nam và thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn tàu
thuyền trên biển. Tổng sản lượng đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản trong tháng 8 đạt
559 tấn, trong đó: sản lượng nuôi trồng thực hiện 195 tấn, sản lượng đánh bắt ước
thực hiện 364 tấn.
Hướng dẫn nhân dân hồ sơ hỗ trợ dịch bệnh thủy sản theo Quyết định
142/QĐ-TTg gửi sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh thẩm định.
Triển khai đến ngư dân chính sách hỗ trợ lãi suất nâng cấp cải hóa tàu thuyền;
hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ.
Lâm nghiệp:
Các chủ rừng đã tập trung vào công tác chăm sóc tu bổ, khoanh nuôi bảo vệ
rừng theo kế hoạch. Diện tích rừng được chăm sóc tu bổ thực hiện 5.215 ha, đối với
rừng trồng tập trung đang chuẩn bị khâu làm đất, phân bón các loại chờ đến thời vụ
để triển khai trồng mới năm 2015.
2. Công nghiệp, xây dựng:
Công nghiệp:
Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN (Giá so sánh năm 2010) tháng 8 năm
2015 ước thực hiện 58,09 tỷ đồng; đạt 69,00% so với kế hoạch, đạt 106,90% so với
cùng kỳ. Trong đó: khu vực nhà nước đạt 19,53 tỷ đồng, khu vực ngoài quốc doanh
đạt 38,56 tỷ đồng. Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tháng 7 đạt
được như sau: Ti tan 1.630 tấn; gạch nung 4,85 triệu viên; cát sạn 6.000 m3; nước
máy 36.000m3.
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Xây dựng:
Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tháng 8 năm 2015 ước thực hiện
4,23 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách huyện 3,38 tỷ đồng; Nguồn khác: 0,85 tỷ đồng.
Triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xây nhà phòng chống lụt, bão tới nay đã có 35
hộ trên địa bàn xã Vĩnh Lâm và Vĩnh Sơn thực hiện cải tạo hoặc xây mới nhà.
Trong tháng 8, chủ yếu tiếp tục thi công những công trình chuyển tiếp của
năm 2014 và công trình kế hoạch 2015, như: Xây dựng Bloc vĩa hè đường Trần Phú
và Trần Hưng Đạo (gói thầu số 04, đường Trần Phú, đạt 20%); Trường mầm non Vĩnh
Long 2 (đạt 97%); Trụ sở Đảng ủy, HĐND,UBND thị trấn Cửa Tùng (đạt 97%); Thủy
lợi Bản 3 xã Vĩnh Ô (đạt 40%); Bê tông hóa kênh mương bản Cây Tăm, xã Vĩnh Ô
(đạt 20%); Sân bê tông, hàng rào Trường mầm non trung tâm xã Vĩnh Ô (đạt 20%);
Giếng nước cho 3 xã (Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà) đạt 100%; Trường mầm non
Bình Minh, thị trấn Cửa Tùng (đạt 35 %); Trường mầm non Bình Minh, thị trấn
Cửa Tùng (đạt 40%, vốn tài trợ của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà
nước); Đường giao thông Thạch Kim- Hiền Hòa (đạt 90%, vốn ODA của Chỉnh
phủ Ả rập); Chuẩn bị thi công các công trình: Trường tiểu học Rào Trường xã Vĩnh
Hà; Đường từ cầu phao về thôn Huỳnh Xá Hạ xã Vĩnh Sơn; Trụ sở xã Vĩnh Trung.
3. Giao thông - vận tải và Thương mại - dịch vụ
Giao thông - vận tải:
Hoạt động giao thông vận tải đã phục vụ tốt vận chuyển hàng hoá và hành
khách đi lại trên địa bàn huyện: Vận tải hàng hoá được 76.000 tấn, luân chuyển hàng
hoá 1.450.000 tấn/Km; Vận tải hành khách 102.000 người, luân chuyển
2.050.000n/km; Doanh thu vận tải đạt 12,89 tỷ đồng.
Thương mại - dịch vụ:
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 8 năm 2015 ước thực hiện
219,0 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 73,80%, so với cùng kỳ đạt 113,00%, trong đó bán lẻ ước đạt 197 tỷ đồng (Nhà nước 73 tỷ đồng; ngoài Nhà nước 146 tỷ đồng). Cấp phép bán
lẽ rượu và thuốc lá cho các thương nhân trên địa bàn huyện, tổng số có 04 giấy phép đã
được cấp trong đó: Rượu 02 giấy phép; Thuốc lá 02 giấy phép.
4. Tài chính - Tín dụng:
Tổng thu ngân sách tháng 8 là 35,4 tỷ đồng, lũy kế đến 30/8/2015 là 307,1 tỷ
đồng, đạt 96,1% KH năm; trong đó thu trên địa bàn tháng 8 ước 3,2 tỷ đồng, lủy kế
đến 30/8/2015 đạt 32,8 tỷ đồng, đạt 63,7% KH năm. Chi ngân sách tháng 8 là 25,4
tỷ đồng, tổng chi ngân sách trong 8 tháng đầu năm đạt 220,3 tỷ đồng, đạt 68,9% KH
năm, trong đó chi ngân sách huyện 154,6 tỷ đồng, đạt 68,7%KH.
Hoàn chỉnh hồ sơ Đấu giá đất khu vực và bàn giao tài sản phòng giáo dục cũ.
Đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận kiểm toán ngân sách nhà nước 2013. Lập dự
toán ngân sách huyện; tổng hợp dự toán ngân sách Địa phương huyện năm 2016 và
một số kinh phí chương trình mục tiêu gửi Sở Tài chính.
Hoạt động tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay ưu đãi các đối
tượng chính sách đạt kết quả tốt, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong
tháng đã cho vay với tổng số vốn vay là 98 tỷ đồng.
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5. Tài nguyên môi trường:
* Công tác quản lý đất đai:
Tháng 8 cấp được 403 giấy CNQSD đất với tổng diện tích 908.831 m2. Hồ sơ
tiếp nhận từ bộ phận 01 cửa trong tháng 8 năm 2015 là 154 hồ sơ cấp giấy CNQSD
đất, trong đó có 134 hồ sơ đủ điều kiện, 20 hồ sơ không đủ điều kiện ban đầu. Hồ sơ
hoàn thiện giao trả bộ phận 01 cửa tiếp nhận là 303 hồ sơ.
Đo đạc chỉnh lý trích lục địa chính phục vụ cho công tác cấp giấy CNQSD đất
hộ gia đình: 150 hồ sơ.
Trong tháng đã thực hiện đăng ký thế chấp giao dịch đảm bảo cho 342 hồ sơ.
Làm thủ tục đăng ký xoá thế chấp cho 174 hồ sơ.
Hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
huyện Vĩnh Linh năm 2014.
* Công tác bảo vệ môi trường:
Tiến hành kiểm tra, khảo sát và xác nhận vị trí xả nước thải của Bệnh viện Đa
khoa Vĩnh Linh và DNTN Ngọc Tuấn đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập
các thủ tục liên quan trình Sở Tài nguyên Môi trường, UBND tỉnh cấp giấy phép
trong quá trình xả thải.


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. Hội đồng GPMB
huyện tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn Xây dựng và Ban QLDA6 tổ chức kiểm
tra các công trình nhà cửa, tài sản vật kiến trúc của các hộ dân bị ảnh hưởng phát
sinh do quá trình lu rung khi xây dựng công trình QL1A. Qua kiểm tra đã phát hiện
580/600 nhà bị ảnh hưởng.
Tổ chức công khai phương án GPMB, chính sách hỗ trợ đối với người dân bị
ảnh hưởng khi xây dựng công trình Hệ thống tưới La Ngà thuộc Dự án thành phần
cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị.
Tiếp tục công tác kiểm kê GPMB Tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện
phân phối nông thôn – phần mở rộng tỉnh Quảng Trị (vay vốn ADB) thuộc xã Vĩnh
Tú và thị trấn Bến Quan.
Phối hợp với Ban QLDA và địa phương tiến hành chi trả tiền cho các hộ gia
đình bị ảnh hưởng 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) thuộc xã Vĩnh Tú, Vĩnh
Tân, Vĩnh Kim với tổng số tiền chi trả là: 733.583.500 đồng.
Phê duyệt phương án GPMB công trình: Xây dựng block vĩa hè, rãnh thoát
nước đường Trần Phú và đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh.
Công tác bán đấu giá QSD đất:
Lập giá khởi điểm 88 lô đất thuộc khóm Vĩnh Bắc và khóm 6 – thị trấn Hồ Xá
trình sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt.
4

6. Xây dựng nông thôn mới
Thẩm định, phê duyệt danh sách hộ tham gia xây dựng mô hình phát triển sản
xuất nguồn vốn Chương trình MTQG XD NTM.
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho nhân dân và tập huấn nâng cao năng lực
cho cán bộ thôn, bản, HTX năm 2015
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:
1. Giáo dục và đào tạo:
Hoàn thành công tác duyệt kế hoạch năm học mới cho các trường trên địa bàn.
Tiếp tục chỉ đạo các trường tuyển sinh hết số trẻ trong độ tuổi đến trường. Tổ chức
bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ giáo viên (15 lớp CBGV cấp tiểu học và 08 lớp
cho CBGV ngành học mầm non). Tổ chức tổng kết năm học và chuẩn bị cho công
tác khai giảng và tổ chức dạy, học đầu năm học. Tổ chức các hội nghị xây dựng Kế
hoạch năm học mới ở các trường.
2. Y tế và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:
Y tế:
Công tác phòng chống dịch bệnh, An toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện
tốt. Trong tháng không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn. Hoạt động
khám chữa bệnh trên địa bàn diễn ra ổn định, tỷ lệ bệnh nhân đến KCB tại các cơ sở
y tế công lập như sau: Bệnh viện đa khoa huyện 13.473 lượt bệnh nhân; Tại 22 trạm
y tế xã, thị trấn là 5.430 lượt bệnh nhân; Tại 17 phòng chẩn trị Hội Đông y huyện là:
3.2780 lượt bệnh nhân; Không có bệnh nhân tử vong vì lý do chuyên môn. Tiếp tục
chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các hoạt động xây dựng và duy trì xã, thị trấn đạt
Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020 năm 2015. Tiến hành thanh, kiểm
tra hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn với tổng số 04 cơ sở được thanh kiểm tra
trong đó cảnh cáo nhắc nhở 02 cơ sở.
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:
Tổ chức tuyên truyền, tư vấn chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ 15-49 tuổi
ở xã Vĩnh Tú và cho VTN-TN ở xã Vĩnh Hòa, thị trấn Cửa Tùng. Chỉ đạo Ban Dân
số các xã, thị trấn phối hợp với BĐH các làng vận động các tổ chức đoàn thể, các
cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ cam kết thực hiện tốt chính sách dân số và không
sinh con thứ 3 trở lên để tổ chức phát động XD mô hình làng không có người sinh
con thứ 3. Cung cấp dịch vụ KHHGĐ thường xuyên cho tại 3 xã Vĩnh Ô , Vĩnh
Trung, Vĩnh Chấp. Rà soát thông tin DS-KHHGĐ xã Vĩnh Thành và xã Vĩnh Thủy,
đối chiếu với kho dữ liệu điện tử huyện. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động DSKHHGĐ 6 tháng đầu năm, Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại xã Vĩnh Long,
Vĩnh Giang.
3. Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin truyền thông:
Hoạt động Văn hoá - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao:
Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng thành công
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Tổ chức nhiều hoạt động thể thao chào mừng
Đại hội, gồm: Giải bóng đá nam cho đoàn viên thanh niên, Giải bóng chuyền (Đối
tượng Xã, Thị trấn, các cơ quan đơn vị trong toàn huyện); Giải cầu lông cho công
5

nhân viên chức lao động sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Phối hợp với các
ngành tổ chức tốt kỷ niệm 70 năm truyền thống các ngành Công an nhân dân, Văn
phòng, Văn hóa, Nội vụ, Lao động TBXH, Tài chính và Tư pháp.
Công tác thông tin, tuyên truyền:
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn
trong tháng và chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, như: Thay mới
phần nội dung tuyên truyền trên các cụm Pano trung tâm huyện, pano tại Vĩnh Thuỷ,
Pano thị trấn Cửa Tùng, Pano thị trấn Bến Quan, pano Thạch Nam; Thay mới 176 áp
phích trên tuyến quốc lộ 1A; Làm mới hệ thống 11 hộp đèn đường Hùng Vương;
Tiến hành treo mới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn trên tuyến Quốc lộ 1A, đường
Hùng Vương; Treo cờ đuôi nheo đường Hùng Vương; Băng rôn ngang tuyên truyền
trung tâm huyện; Chạy nội dung tuyên truyền đại hội Đảng bộ huyện tại bảng Led
cổng chào phía nam huyện; Tuyên truyền lưu động trong toàn huyện. Hoàn thành
trưng bày bảo tàng phục vụ các đoàn đến thăm quan nhân dịp về dự Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ XVIII. Trưng bày hình ảnh kết quả phát triển kinh tế - xã hội - quốc
phòng - an ninh Đại hội XVII của Đảng bộ huyện tại tiền sảnh Nhà thiếu nhi.
4. Chính sách xã hội - Lao động, việc làm và xóa đói giảm nghèo:
Công tác chính sách, có công: Tiếp nhận, giải quyết tống số: 1226 hồ sơ,
quyết định các loại. Trong đó: 35 hồ sơ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học;
600 hồ sơ thờ cúng, tổng hợp trình Sở LĐTBXH giải quyết. Tiếp tục rà soát, xác
minh hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước BMVNAH
năm 2015, xác minh đính chính, bổ sung, tổng hợp trình 45 hồ sơ qua Ban Thi đua
khen thưởng xét duyệt, xác minh, đính chính, bổ sung, tổng hợp trình 60 hồ sơ đợt
02/9/2015. Tiếp nhận 112 hồ sơ bảo hiểm mới, 25 hồ sơ đính chính thông tin, hợp
đồng cho 78 đối tượng người có công mua bảo hiểm các loại. Lập thủ tục nhận tiền
khen thưởng cho 115 trường hợp được trao tặng BMVNAH, đợt 1/2015. Lập và
niêm yết công khai 3 hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sỹ theo TT 28/TTLT-BQPBLĐTBXH. Đôn đốc một số chế độ, chính sách còn thực hiện chậm ở xã Vĩnh
Giang. Tiếp nhận 03 hài cốt liệt sỹ, đưa vào nghĩa trang, theo đúng nghi lễ quy định.
Thực hiện tốt công tác quản trang, tham mưu tổ chức tốt lễ viếng nghĩa trang của
Lãnh đạo huyện. Trình và giải quyết một số chế độ chính sách người có công khác
trên địa bàn.
Công tác Bảo trợ xã hội – Lao động – Việc làm:
Giải quyết công tác bảo trợ xã hội 93 trường hợp, trong đó: Hồ sơ điều chỉnh
theo NĐ 136: 40; Người khuyết tật mới: 12; Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên: 30;
Mai táng phí: 11. Làm thủ tục công nhận 05 hộ nghèo bổ sung trong năm 2015.
Tổ chức các lớp nghề trên địa bàn huyện. Tiếp nhận số liệu điều tra biến động
thông tin về cung, cầu lao động trên địa bàn huyện. Điều tra lao động và nhu cầu sử
dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015
Công tác trẻ em, BĐG&VSTBPN: Tổ chức tốt việc giao ban công tác bảo vệ
trẻ em ở cơ sở. Lập mới 05 hồ sơ học bổng VNED, 07 hồ sơ học bổng CI, 8 hồ sơ
học bổng FPT. Lập quyết định hỗ trợ 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó
khăn thuộc xã Vĩnh Tú.
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Công tác tài chính, ngân sách: Chi Ngân sách trung ương: 5.666 triệu đồng
(Trong đó: Chi trợ cấp hàng tháng: 5.270 triệu đồng; Trợ cấp 1 lần: 396 triệu đồng;
Quỹ đền ơn đáp nghĩa thu đến tháng 8/2015: 443,5 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ Trẻ em
thu đến tháng 8/2013: 172,2 triệu).
III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT
1. Công tác tổ chức cán bộ công chức, viên chức:
Thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại Phó trưởng
phòng Nông nghiệp PTNT; xem xét kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghĩ hưu
đối với một số trường hợp.
Ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với 31 trường hợp, kéo dài thời hạn giữ
chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với 19 trường hợp là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng
các trường. Đồng thời bổ nhiệm mới Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường tiểu học
Vĩnh Sơn, Phó hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Nam, Phó hiệu trưởng trường mầm
non Sơn Ca. Điều động chuyển đổi vị trí Hiệu trưởng đối với 02 trường hợp.
Tiếp nhận và bố trí công tác đối với 11 giáo viên ngoại huyện chuyển về công
tác tại huyện.
Ban hành quyết định nâng bậc lương thường trước thời hạn đối với 29 trường
hợp, nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp TNVK và phụ cấp thâm niên nghề đối
với 28 trường hợp, thông báo nghỉ hưu 07 người, ban hành quyết định nghỉ hưu 01
người, lập hồ sơ đề nghị chuyển ngạch cho 01 người.
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; Quyết định nghỉ
việc theo chế độ cho 02 người.
Quyết định cho 14 cán bộ xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi tái
cử tái bổ nhiệm theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP.
Quyết định miễn nhiệm; phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thường trực
HĐND, Thành viên UBND các xã: Vĩnh Chấp, Vĩnh Khê, Vĩnh Thái, Vĩnh Thủy,
Vĩnh Lâm và thị trấn Cửa Tùng.
Tiến hành xem xét và xác định địa giới hành chính theo kiến nghị của công
dân ở các xã Vĩnh Giang, Vĩnh Thành.
3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức:
Quyết định cử 1 công chức huyện và 4 cán bộ, công chức xã tham gia lớp
bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ QLNN về Tôn giáo năm 2015; Quyết định cử 1 cán
bộ, công chức huyện đi đào tạo sau đại học.
4. Công tác cải cách hành chính:
Kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu
năm 2015.
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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
Xem xét, quyết định khen thưởng cho 45 tập thể và 139 cá nhân thuộc ngành
Giáo dục huyện có những thành tích trong năm học 2014-2015; 10 tập thể và 10 cá
nhân có thành tích trong 3 năm chỉ đạo, thực hiện đề án của Chính phủ; 01 tập thể và
03 cá nhân Đồn Biên phòng Cửa Tùng, đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm
phòng, chống tội phạm năm 2015; 24 tập thể và 41 cá nhân thuộc ngành Công an, đã
có nhiều thành tích trong trong đợt thi đua chào mừng 70 năm Ngày truyền thống
lực lượng Công an Nhân dân và 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ
quốc”.
Tiếp nhận và tiến hành thẩm định Hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến
của các xã, thị trấn.
6. Công tác Thanh tra:
a. Công tác thanh tra hành chính: không
b. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về việc thực hiện pháp luật về thanh tra,
khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của Thủ trưởng các cơ quan hành chính:
không
7. Kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo:
a. Công tác tiếp dân:
- Tháng 8 năm 2015, tại Trụ sở tiếp công dân của UBND huyện đã tiếp 07
lượt/07 người đến kiến nghị, phản ánh : 07 vụ (Nội dung củ: 02 vụ; Nội dung mới:
05 vụ).
+ Thuộc thẩm quyền giải quyết: 0 vụ
+ Không thuộc thẩm quyền giải quyết: 07 vụ.
- Tiếp dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện đã tiếp: 03lượt/ 03
người đến kiến nghị, phản ánh: 03 vụ. (Nội dung củ: 03 vụ; mới phát sinh: 0 vụ).
+ Thuộc thẩm quyền giải quyết: 0 vụ
+ Không thuộc thẩm quyền giải quyết: 03vụ
Tổng số vụ việc tiếp dân tháng 8/2015: 10 vụ (đã giải quyết: 03 vụ, chưa giải
quyết: 07 vụ)
Sau khi nghe các kiến nghị, phản ánh của công dân và ý kiến của Thủ trưởng các
phòng ban có liên quan, Chủ tịch UBND huyện đã trả lời trực tiếp một số nội dung tại
buổi trực tiếp công dân và có công văn hướng dẫn, trả lời cho công dân được rõ.
b. Tiếp nhận và xử lý đơn: 07 đơn/ 06 vụ, trong đó:
- Số đơn tiếp nhận trong kỳ: 07 đơn/ 06 vụ
- Số đơn kỳ trước chưa xử lý chuyển sang: không
c. Phân loại:
. Khiếu nại: không
. Tố cáo: không
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. Kiến nghị, phản ánh: 05 đơn /04 vụ
- Đơn đang xử lý: 02 đơn/02 vụ
8. Công tác Tư Pháp:
a. Công tác Hộ tịch
- Trong tháng 8 Phòng Tư pháp đã tiếp nhận 20 trường hợp yêu cầu thay đổi,
cải chính hộ tịch, cấp lại bản chính Giấy khai sinh.
- Kết quả đã giải quyết:
+ Thay đổi họ tên, chữ đệm, cải chính ngày tháng năm sinh: 05 trường hợp.
+ Cấp lại bản chính Giấy khai sinh: 15 trường hợp.
b. Công tác văn bản
- Tiến hành rà soát văn bản Quy phạm pháp luật và văn bản do UBND huyện
ban hành trong năm 2014.
- Kiểm tra Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn gửi đến.
- Thẩm định quy ước thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên của thôn Tây
2, xã Vĩnh Tú.
c. Công tác chứng thực
- Thực hiện thủ tục chứng thực thuộc thẩm quyền:
+ Chứng thực bản sao đúng với bản chính: 86 trường hợp với 803 bản sao.
+ Chứng thực chữ ký người dịch: 02 trường hợp
+ Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 02 trường hợp.
- Hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP cho
UBND các xã, thị trấn.
d. Công tác Trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý 03 trường hợp thuộc lĩnh vực hộ tịch tại Phòng Tư pháp.
e. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam” của tỉnh Quảng Trị, cán bộ và nhân dân huyện Vĩnh Linh đạt giải 3 tỉnh,
có 2 cá nhân đạt giải khuyến khích.
IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG & AN NINH:
1. Công tác Quốc Phòng:
Duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ ở các cấp, tiến hành rà soát, điều chỉnh
kế hoạch tác chiến và một số văn kiện nhằm phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương. Cũng cố kiện toàn BCĐ XDCSVMTD cụm ATLCSSCĐ và tiến hành tổ
chức tổng kết 25 năm XDCS; Chấp hành nghiêm túc kế hoạch huấn luyện quân sự
và bồi dưởng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; thực hiện tốt các phong trào
thi đua và chính sách hậu phương quân đội nhân kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8
và quốc khánh 2-9 ngày truyền thống của LLVT Quân khu 4; LLVT tỉnh Quảng Trị.
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2. An ninh Chính trị và TTATXH:
- Tổ chức tốt các hoạt động và lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập LLCAND
(19/8/1945-19/8/2015); 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.
- Tình hình ANCT tiếp tục giữ vững và ổn định
- Tình hình phạm pháp hình sự: (từ 15/7-15/8) trên địa bàn huyện xẩy ra 4 vụ
phạm pháp hình sự làm bị thương 02 người; tài sản thiệt hại 15.800.000 đồng, đã đấu
tranh làm rỏ 3/4 vụ so với cùng kỳ tháng trước giảm 3 vụ.
- Về tai tệ nạn xã hội: Trong tháng đã xẩy ra 4 vụ; Trong đó:
+Tai nạn giao thông là 2 vụ làm chết 2 người, tài sản ước tính 20.000.000
đồng, so với cùng tháng trước giảm 02 vụ nhưng số người chết giảm 02 người.
+ Tai nạn khác xẩy ra 2 vụ (tự sát) làm 02 người chết, so với cùng kỳ tháng 7 giảm
01 vụ, tăng 02 người chết
- Trong tháng đã xẩy ra 01 vụ cháy tại gia đình anh Hồ Sỹ Duy ở khóm 8 thị
trấn Hồ Xá làm thiệt hại 800.000.000 đồng.
Phần 2:
MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2015
I. KINH TẾ:
1. Nông nghiệp
Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất và thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2015. Tập
trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên các loại cây trồng. Kiểm tra tình hình sản
xuất nông nghiệp xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và tổ chức thăm đồng đánh giá kết quả
sản xuất. Thực hiện kế hoạch chuyển đổi diện tích đất lúa vụ hè Thu kém hiệu quả
sang trồng các loại cây ngắn ngày.
Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác tiêm phòng
vắc xin, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu đạt kết quả cao.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ
sinh thú y trên địa bàn.
Triển khai tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc quản lý tốt
đối với vụ nuôi trồng thủy sản năm 2015. Triển khai chỉ đạo công tác phòng chống
lũ lụt cho vụ nuôi trồng thủy sản 2015.
Tiếp tục chỉ đạo ngư dân ra khơi khai thác cá vụ Nam và thực hiện tốt việc
đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ
trợ lãi suất nâng cấp cải hóa tàu thuyền; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo Nghị
định 67/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Công nghiệp, xây dựng:
Triển khai các chương trình khuyến công, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm
2015. Tăng cường công tác kiểm tra trên lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ.
Tăng cường công tác kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng trên địa
bàn. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn, triển khai các
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công trình đã được phê duyệt và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt các
công trình theo kế hoạch năm 2015.
3. Tài chính – Kế hoạch
Thực hiện Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể, Hợp tác xã từ hồ
sơ bộ phận 1 cửa chuyển qua: Thẩm định hồ sơ ĐKKD; thực hiện theo TCVN ISO
9001:2008 UBND huyện ban hành đảm bảo đúng chế độ chính sách NN và thời gian
quy định.
Đẩy nhanh việc quy hoạch chi tiết và lập phương án bán đấu giá đất để tạo
nguồn xây dựng cơ sở hạ tầng. Rà soát các nguồn thu ngân sách, đôn đốc các đơn vị
thu đạt kế hoạch. Tăng cường kiểm soát chi, đôn đốc các đơn vị hoàn ứng kịp thời.
Định giá tài sản, phương tiện tịch thu do vi phạm hành chính và công tác tố
tụng hình sự, thi hành án theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
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. Thẩm tra cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất các xã chỉnh lý
biến động trong năm 2015 như Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành, Vĩnh Kim.
Đẩy mạnh công tác cấp giấy theo cơ chế 01 cửa liên thông. Lập đề cương dự
án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Linh đến năm 2020, lập kế hoạch
sử dụng đất năm 2016.
Phối hợp thực hiện cắm mốc phân định ranh giới sử dụng đất giữa các tổ chức
sử dụng đất trên địa bàn xã Vĩnh Hà.
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.
* Công tác GPMB:
Chi trả tiền cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng khi xây dựng công trình Mở rộng
QL1 (đợt 18) với tổng số tiền là: 945.734.000 đồng.
Phối hợp với Ban QLDA chi trả tiền BT, HT cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi
xây dựng công trình: Hệ thống tưới La Ngà thuộc Dự án thành phần cải thiện nông
nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị (xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Hà
và thị trấn Bến Quan).
Phối hợp với Ban QLDA và địa phương chi trả tiền cho các hộ gia đình bị ảnh
hưởng khi xây dựng Dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn tỉnh
Quảng Trị (vay vốn ngân hàng phát triển Châu Á – ADB) thuộc xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô
và thị trấn Bến Quan.
Thẩm định phương án GPMB công trình: Tiểu Dự án cải tạo lưới điện trung
áp tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án phân phối hiệu quả DEP vay vốn Ngân hàng thế giới,
công trình Tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn – phần
mở rộng tỉnh Quảng Trị (vay vốn ADB).
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* Công tác đấu giá QSD đất:
Tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch tạo quỹ đất để đấu giá trên địa bàn huyện.
Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất đã trình UBND tỉnh phê duyệt giá
(khu đất phòng Nội vụ, phòng LĐTBXH huyện, khu đất khóm 6, khu đất trường lái
cũ thị trấn Hồ Xá …)
5. Xây dựng nông thôn mới
Triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất theo nguồn vốn Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đôn đốc các xã triển khai xây
dựng và giải ngân kịp thời vốn xây dựng cơ sở hạ tầng NTM.
Tập huấn, tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới năm 2015.
Hướng dẫn các xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Hiền, Vĩnh Nam lập hồ sơ đề
nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
II. VĂN HÓA XÃ HỘI
1. Giáo dục – Đào tạo:
Tổ chức tốt việc khai giảng năm học mới tại các trường trên địa bàn. Tồ chức
dạy và học một cách nghiêm túc ngay từ đầu năm học, xây dựng kế hoạch ở các
trường để chuẩn bị cho Đại hội Giáo dục ở các xã, thị trấn. Hoàn thiện công tác bổ
nhiệm, thuyên chuyển điều động cán bộ quản lý và cán bộ giáo viên, hợp đồng giáo
viên còn thiếu tại các trường. Tổ chức bồi dưỡng lí luận chính trị và pháp luật cho
cán bộ, giáo viên toàn huyện.
2. Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:
Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và
công tác phòng chống các dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh ATTP diện rộng trên địa bàn.
Thực hiện công tác kiểm tra hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện; các hoạt
động chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật do dự án Ủy
Ban Y tế Hà Lan - VN hỗ trợ.
Tập trung chỉ đạo Ban DS các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác truyền thông, lồng
ghép nhằm thực hiện tốt các hoạt động chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ năm
2015. Triển khai tốt các hoạt động của Đề án 52, đề án Sàng lọc trước sinh và sơ
sinh, mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, mô hình tư vấn và chăm sóc
người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Công tác truyền thông nhân sự kiện, truyền thông
giáo dục chuyển đổi hành vi CSSKSS/KHHGĐ.
Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân, các cặp vợ chồng,
các tổ chức đoàn thể ký cam kết, hoàn thành các thủ tục xây dựng mô hình làng
không có người sinh con thứ 3 trở lên và đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm cung
cấp thông tin chính sách DS-KHHGĐ đến tận nhân dân.
3. Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông:
Tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trong tháng như
Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015); đặc biệt tuyên
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truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI nhiệm
kỳ 2015 – 2020 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
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. Giải quyết các hồ sơ còn tồn
động và hồ sơ tiếp nhận mới.
Tổ chức đưa đón BMVNAH, thân nhân các bà mẹ dự lễ trao tặng theo kế
hoạch của UBND tỉnh. Đẩy mạnh phong trào đền ơn, đáp nghĩa và vận động đống
góp quỹ đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện. Tổ chức sơ kết 3 năm việc thực hiện
Pháp lệnh 04 và 05.
Giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công (theo Quyết định 22/QĐTTg) cho hộ nghèo ở trong vùng ngập lụt (theo Quyết định 48/QĐ-TTg).
Thực hiện tốt Nghị Quyết 07 của HĐND tỉnh về chương trình mục tiêu việc
làm, dạy nghề 2012 - 2015. Tiến hành kiểm tra công tác dạy nghề cho LĐNT theo kế
hoạch năm 2015. Tham gia giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền
vững 8 tháng của năm 2015 ở huyện và một số xã. Công tác khảo sát giảm nghèo và
thoát nghèo của HĐND tỉnh tại xã Vĩnh Chấp. Hướng dẫn xã Vĩnh Chấp lập hồ sơ
đề nghị tổ chức chương trình hỗ trợ xây dựng trường mầm non và hỗ trợ học bổng
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Thực hiện tết trung thu năm 2015 cho
các cháu, hưởng ứng khai giảng năm học mới. Tổ chức lớp tập huấn bình đẳng giới,
VSTBCPN, ở một số xã, thị trấn.
Tập trung chỉ đạo chương trình cải cách hành chính trong toàn ngành, trong
đó tập trung chú trọng việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại
cấp huyện; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn về chuyên môn, nghiệp vụ, đúng quy định
về trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện một cách kịp thời, có hiệu quả.
III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THỰC THI PHÁP LUẬT
1. Công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức:
Thực hiện tốt quy trình bổ nhiệm lãnh đạo các cấp sau kết quả Đại hội Đảng
bộ huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020.
Xem xét và thực hiện việc điều chuyển giáo viên, nhân viên các trường học
đảm bảo cân đối đội ngũ chuẩn bị bước vào năm học mới.
Bổ sung biên chế theo quy định để thực hiện tuyển dụng viên chức giáo dục
năm 2015.
Thường xuyên thực hiện Thông báo và ban hành quyết định nghỉ hưu đối với
CBCC, VC đủ điều kiện và chủ động giải quyết kịp thời các chế độ liên quan.
2. Công tác Thi đua, khen thưởng
Hoàn thành việc thẩm định Hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến trình
cấp trên phê duyệt.
Khen thưởng cho 6 tập thể và 32 cá nhân của 6 phòng, ban thuộc UBND
huyện nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống các ngành; Khen thưởng đột xuất
cho các tập thể cá nhân.
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