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BÁO CÁO 
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020  
  

Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, Kết luận số 09-KL/HU ngày 19/12/2019 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện, Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của Hội đồng 
nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Uỷ ban nhân 
dân huyện đã xây dựng và ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 
22/01/2020 về Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2020, đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và 
đạt được những kết quả như sau:  

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Nông, lâm nghiệp: 

Tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 và vụ Hè 
Thu năm 2020 theo đúng kế hoạch; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển giao một số giống lúa, ngô có năng 
suất cao vào gieo trồng; chuyển đổi một số diện tích cây trồng không hiệu quả 
sang trồng ngô, ném, nghệ; tiếp tục liên kết với các doanh nghiệp để phát triển 
cây chanh leo ở một số xã. Duy trì các vùng chuyên canh tập trung gắn với công 
nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Tiếp tục thâm canh cây cà phê năm thứ 3, 
năm thứ 2. Xây dựng các mô hình trình diễn lúa, ngô, ném, nghệ năng suất cao; 
xây dựng mô hình trồng cây sa nhân tím dưới tán rừng phục hồi. 

Cây hàng năm: Tổng diện tích gieo trồng đạt 7643.4ha, (tăng 1,1% hay 
tăng 82,5ha so với cùng kỳ năm trước). Cụ thể: Cây lương thực có hạt duy trì 
diện tích ổn định 2.467ha. Cây lấy bột 4.759ha, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 
trước; trong đó sắn nguyên liệu 4.653ha, tăng 1,9%, tương ứng 88,5ha. Cây có 
hạt chứa dầu 21,4ha. Cây rau đậu, hoa, gia vị và cây hàng năm khác 391,6ha. 

Cây lâu năm: Cây cà phê diện tích hiện có 4876,5ha; được chăm sóc, bón 
phân, tỉa cành kịp thời; tiến hành đặt hàng gieo ươm cung cấp giống phục vụ tái 
canh năm 2020 cho các xã Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Hợp, Tân Liên với 
số lượng 215.909 cây, tái canh 150ha. Cây hồ tiêu 233,7ha, sản lượng ước đạt 
182 tấn, tăng 3,2%, tương ứng 38,6 tấn so với năm trước; giá bình quân 30.000 - 
35.000 đồng/kg, thấp hơn so với các năm trước (55.000 - 60.000 đồng/kg). Cây 
cao su 1.080,9ha, diện tích khai thác mũ 504ha, sản lượng 299,8 tấn, tăng 84,5 
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tấn so với năm trước. Cây ăn quả, chủ yếu là chuối diện tích ổn định 3.553,5ha, 
sản lượng đạt 29.267 tấn; do dịch Covid-19 nên không xuất khẩu được sang 
Trung Quốc, giá từ 2.000 - 2.500 đồng/kg (bằng một nửa so với giá lúc bình 
thường). Cây chanh leo diện tích khoảng 20ha, sản lượng 6 tháng đầu năm đạt 
120 tấn; cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chỉ tiêu thụ trong nước và 
sản xuất nước ép nên giá giảm hơn một nữa; tiếp tục hỗ trợ trồng cây chanh leo 
tại 02 xã Hướng Phùng, Hướng Tân với diện tích 15ha theo hình thức liên kết 
sản xuất. Các loại cây ăn quả khác như: xoài, dứa, bơ, cam quýt... đang trong 
thời kỳ chăm sóc phát triển tốt, không có sâu bệnh xảy ra. 

Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định; riêng tổng đàn lợn có giảm so 
với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tổng đàn 
trâu hiện có 4.155 con, đàn bò 11.822 con, đàn lợn 20.518 con (không tính lợn 
sữa) và gia cầm 228.800 con. Tập trung phòng, chống dịch bệnh, tiến hành tiêu 
độc, khử trùng chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đợt 1 
năm 2020; phối hợp lấy mẫu xét nghiệm dịch tả lợn Châu Phi và tiêu huỷ các 
lô hàng vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc qua biên giới với 159 con lợn 
sống, 05 lợn chết, 300 kg sản phẩm động vật. Công tác kiểm soát giết mổ, 
kiểm dịch động vật được thực hiện chặt chẽ; đã kiểm soát giết mổ 689 con 
trâu, bò và 2.864 con lợn phục vụ nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn; kiểm dịch 
2.952 con lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn. Quan tâm chỉ đạo duy trì diện tích 
nuôi cá nước ngọt 76,3ha, sản lượng năm 2020 ước đạt 50,6 tấn.  

Tích cực đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng; kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật 27 vụ 
xâm hại tài nguyên rừng (tăng 11 vụ so với cùng kỳ 2019), thu tiền phạt 17 
vụ/258.000.000đ. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện tốt; Ban 
Chỉ đạo 886 huyện đã tăng cường kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ, phòng 
cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch; trong 6 tháng đầu năm không có cháy rừng 
xảy ra. Thường xuyên theo dõi diễn biến rừng; tổ chức giao rừng tự nhiên năm 
2020, đăng ký nhu cầu giao rừng cho cộng đồng và hộ gia đình quản lý; chuẩn 
bị công tác trồng rừng năm 2020, dự kiến trồng mới 22,4ha. Thành lập Tổ công 
tác tiếp nhận bàn giao diện tích rừng chuyển đổi; tiến hành tiếp nhận bàn giao 
diện tích rừng xung yếu sang rừng trồng sản xuất cho các địa phương quản lý 
với tổng diện tích bàn giao là 5.736,5ha. Xây dựng kế hoạch đăng ký trồng cây 
phân tán từ nguồn thu chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020; dự kiến trồng 
keo lai giâm hom tại xã Tân Lập, Tân Thành với tổng 55.000 cây. 

1.2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

Tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được duy trì phát 
triển ổn định trong điều kiện tác động của dịch Covid-19; các nhà máy, doanh 
nghiệp đã chủ động phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn trong sản xuất, nhất là 
các nhà máy sản xuất săm lốp ôtô, xe máy, gạch tuynen, thuỷ điện, điện gió, xí 
nghiệp nước, sản xuất nước tăng lực, chế biến tinh bột sắn, chuối khô vẫn duy 
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trì sản xuất nhờ nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định. Giá trị sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt 1.628,1 tỉ đồng, so với 
cùng kỳ năm trước tăng 16,2%. Công tác khuyến công được quan tâm; đã tiến 
hành kiểm tra, khảo sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện để 
đăng ký các dự án khuyến công năm 2020; phối hợp với Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp khảo sát, kiểm tra tiến độ các dự án 
khuyến công; lập danh sách các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020. 

1.3. Thương mại - dịch vụ: 

Do tác động bởi dịch Covid-19 nên đã ảnh hưởng đến hoạt động 
thương mại, dịch vụ và giao thương buôn bán. Để chống đầu cơ tăng giá 
trong thời kỳ giãn cách xã hội, Uỷ ban nhân dân huyện đã kịp thời chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình kinh 
doanh - dịch vụ, bảo đảm lưu thông hàng hoá an toàn, thông suốt, kịp thời 
phục vụ nhu cầu của nhân dân, nhất là lương thực, thực phẩm và các mặt 
hàng thiết yếu. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các chợ, trung tâm 
thương mại tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hoá và 
bình ổn giá thị trường; tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang nơi 
công cộng để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm, giá 
cả các mặt hàng tiêu dùng không biến động nhiều, không có mặt hàng tăng 
giá đột biến, riêng mặt hàng thịt lợn do thiếu nguồn cung cấp nên giá cao hơn 
so với cùng kỳ năm trước. Kịp thời cung cấp thông tin các doanh nghiệp thực 
hiện công tác dự trữ, cung cấp hàng hoá tiêu dùng thiết yếu, khẩu trang y tế, 
khẩu trang kháng khuẩn. Đề xuất hỗ trợ các sản phẩm đưa vào phân phối tại 
chuỗi siêu thị và các hệ thống bán lẻ. Ước giá trị ngành thương mại, dịch vụ 6 
tháng đầu năm đạt 3.468 tỉ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 8,9%.  

1.4. Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường: 

Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND của Hội 
đồng nhân dân tỉnh. Đề nghị bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 
2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Rà soát tình hình cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất của các tổ chức tôn giáo. Thông báo thu hồi đất để thực hiện 
dự án điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong Liệu, Phong Nguyên. Chỉ đạo đôn 
đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất năm 2019. Triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ 
chức, cá nhân theo đúng thủ tục, hồ sơ quy định1. Thu hồi đất thực hiện các công 

                                           
1 Đã tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 166 trường hợp, 171 giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất với tổng diện tích 348.716m2; cho phép chuyển mục đích sử dụng cho 138 trường hợp, với tổng diện tích 
22.609m2; đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 40 trường hợp; cấp bổ sung, cấp lại, cấp 
đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 09 trường hợp với tổng diện tích 4.149m2; cấp đổi giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất do diện tích biến động giảm 02 trường hợp.  
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trình, dự án với tổng diện tích 711.880m2; giao đất 91 trường hợp với tổng diện 
tích 20.796m2 đất ở tại nông thôn; giao đất thông qua hình thức đấu giá 01 trường 
hợp với tích 1.076m2 đất ở tại đô thị.  

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác 
tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Chỉ đạo kiểm tra thực 
địa việc đề nghị cấp phép xả nước thải của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng 
Trị tại thị trấn Khe Sanh và Lao Bảo; kiểm tra thẩm định kế hoạch ứng phó sự 
cố tràn dầu của Cửa hàng Xăng dầu Đức Nhân Lao Bảo; kiểm tra công tác hạ độ 
cao, khai thác khoáng sản của Doanh nghiệp Tư nhân Lâm sản Đường 9; kiểm 
tra việc sử dụng vật liệu trong xây dựng công trình tại các xã Lìa, Thuận, Hướng 
Phùng, Hướng Sơn và Hướng Việt. Chỉ đạo kiểm tra và cho ý kiến về việc thăm 
dò, khai thác mỏ quặng sắt tại thôn Hồ, xã Hướng Sơn. Tham gia đánh giá tác 
động môi trường các dự án điện gió thực hiện trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, quy định, cam kết 
thực hiện giảm thiểu việc sử dụng chất thải nhựa để bảo vệ môi trường. 

1.5. Xây dựng cơ bản: 

Chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án triển khai theo kế hoạch vốn bố 
trí và theo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị, chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, đẩy 
nhanh tiến độ thi công trên cơ sở đảm bảo chất lượng công trình. Tổ chức kiểm 
tra rà soát và ban hành thông báo danh mục các công trình nông thôn mới không 
thiết kế mẫu năm 2020. Báo cáo tình hình công tác đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2016 - 2020. Đề xuất điều chỉnh danh mục công trình xây dựng nông thôn 
mới năm 2020 theo đúng mục tiêu đầu tư xây dựng công trình. Hoàn thành, bàn 
giao, đưa vào sử dụng 09 công trình2. Chỉ đạo hoàn thành các thủ tục, hồ sơ đầu 
tư để triển khai thực hiện các công trình khởi công mới năm 2020. Chỉ đạo công 
tác thanh quyết toán hoàn thành các công trình, dự án; kiểm tra hiện trường và 
công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn huyện. Tổ chức thẩm 
định hồ sơ thiết kế xây dựng các công trình theo đúng quy định. 

1.6. Giao thông - vận tải, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị: 

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện công tác giải toả hành lang an toàn 
đường bộ, kiểm tra xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. 
Nghiệm thu hoàn thành công tác bảo dưỡng thường xuyên năm 2019; rà soát các 
tuyến đường đưa vào kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên năm 2020. Phối hợp 
với khảo sát các tuyến đường đô thị để đề nghị nâng cấp. Tham gia khảo sát, 

                                           
2 (1) Điểm trường Lương Lễ, Trường mầm non Tân Hợp; (2) Điểm trường Amor, Trường mầm non A Xing; 
(3) Điểm trường Cu Rông, Trường mầm non Xing; (4) Xây mới 02 phòng học Điểm thôn Vầng, Trường Mầm 
non Ba Tầng; (5) Đường giao thông thôn Tăng Cô, xã A Túc; (6) Đường giao thông vào khu sản xuất thôn Ta 
Cu, xã Húc; (7) Đường giao thông thôn A Pong đến thôn Tà Ry, xã Húc; (8) Đường giao thông thôn Miệt, xã 
Hướng Linh; (9) Đường giao thông và Ngầm tràn liên hợp A Xói đi A Cha xã A Túc. 
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sàng lọc các công trình thuộc Dự án CRIEM. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
nhất là thực hiện cách ly xã hội nên công tác vận chuyển nguyên vật liệu phục 
vụ xây dựng, vận chuyển hàng hoá nông sản, vận chuyển hành khách giảm so 
với cùng kỳ năm trước; đến thời điểm hiện tại, các hoạt động vận tải cơ bản 
được khôi phục, đáp ứng nhu cầu của người dân. Tiếp tục thực hiện tốt công 
tác quản lý quy hoạch theo quy chế; tổ chức thực hiện việc cắm mốc quy 
hoạch Nghĩa trang nhân dân thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao Bảo. Tổ chức 
kiểm tra trật tự về xây dựng đô thị tên địa bàn huyện năm 2020 gồm 36 đợt; 
xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị; tiến hành cấp giấy phép xây dựng 
15 trường hợp. Chỉ đạo giải quyết vướng mắc về hệ thống cáp viễn thông.  

1.7. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách và hoạt động tín dụng: 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường 
quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, rà soát cắt giảm các khoản mua sắm, sửa 
chữa tài sản và các nhiệm vụ chi chưa cần thiết để phục vụ công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 15/6/2020 
là 626.995/588.309 triệu đồng đạt 106,57% so với kế hoạch. Trong đó: Thu cân 
đối ngân sách trên địa bàn 33.155/69.400 triệu đồng, đạt 47,77% so với kế 
hoạch; trong đó ngân sách địa phương được hưởng đã trừ ngân sách trung ương 
và ngân sách tỉnh là 28.116/61.300 triệu đồng; sau khi loại trừ tiền thu sử dụng 
đất thì số thu đưa vào cân đối ngân sách huyện là 16.634/35.700 triệu đồng, đạt 
46,08% so với kế hoạch. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 542.090/518.909 
triệu đồng, đạt 104,47% so với kế hoạch. Tổng chi ngân sách nhà nước đến ngày 
15/6/2020 là 319.125/580.171 triệu đồng, đạt 55,01% so kế hoạch. Trong đó: 
Chi đầu tư phát triển 49.399/32.661 triệu đồng, đạt 151,25% so với kế hoạch. 
Chi thường xuyên 240.628/536.521 triệu đồng, đạt 44,85% so với kế hoạch. 

Do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động tín dụng đều bị 
ảnh hưởng, hộ vay gặp rất nhiều khó khăn trong việc trả nợ. Tại Phòng Giao 
dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân 85 tỷ đồng cho 2.282 lượt 
hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn; đến nay, tổng dư nợ đạt 
400 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng 6,8% so với đầu 
năm; chất lượng tín dụng được nâng lên, nợ xấu chiếm 0,06% tổng dư nợ, giảm 
16,4% so với đầu năm. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Hướng Hoá, tổng nguồn vốn huy động đến 15/06/2020 đạt 522 tỷ đồng, tăng 12 
tỷ đồng so đầu năm; ước đến 30/06/2020 đạt 100% kế hoạch giao; tổng dư nợ 
cho vay đến 15/06/2020 đạt 1.012 tỷ đồng, giảm 27 tỷ đồng so với đầu năm; ước 
đến 30/06/2020 đạt 99% kế hoạch giao. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Lao Bảo, tổng nguồn vốn huy động đến ngày 10/6/2020 là 388 
tỷ đồng, giảm 8 tỷ đồng so đầu năm, tăng 15% so cùng kỳ năm trước, đạt 87% 
kế hoạch năm; tổng dư nợ cho vay đến 10/6/2020 là 572 tỷ, giảm 80 tỷ đồng so 
đầu năm, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 84% kế hoạch năm. 
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2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

2.1. Giáo dục và đào tạo: 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên học sinh các cấp tạm thời nghỉ học 
một thời gian để phòng, chống với dịch bệnh; Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ 
đạo các địa phương, trường học tổ chức vệ sinh trường lớp học; hướng dẫn học 
sinh tự học, tự nghiên cứu; tăng cường hoạt động dạy và học trực tuyến qua 
internet và truyền hình; phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương quản lý 
và hướng dẫn học sinh tham gia giao thông an toàn, phòng tránh đuối nước và 
tai nạn thương tích trong thời gian nghỉ học. Sau khi có chủ trương cho học 
sinh đi học trở lại, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào 
tạo huyện thực hiện việc điều chỉnh nội dung, xây dựng kế hoạch dạy học học 
kỳ II năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của ngành giáo dục.  

Tiếp tục duy trì được chất lượng giáo dục toàn cho học sinh; giữ vững 
nề nếp kỷ cương dạy và học. Đối với giáo dục mầm non, tỷ lệ huy động trẻ đến 
trường đạt 25,87% đối với nhà trẻ và 93,52% đối với trẻ mẫu giáo, riêng mẫu 
giáo 5 tuổi huy động đạt 100%. Đối với giáo dục tiểu học, tỷ lệ huy động học 
sinh đến trường đạt 93,53%. Đối với giáo dục phổ thông, tỷ lệ huy động học 
sinh đến trường đạt 90,98%. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 
5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia 20/58 trường (trong đó: mầm non 08 trường, 
tiểu học 06 trường, trung học cơ sở 04 trường, tiểu học và trung học cơ sở 02 
trường). Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các 
trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non đạt chuẩn quốc gia và phòng học 
cho bậc mầm non, tiểu học ở các trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

2.2. Văn hoá, thể thao, du lịch và thông tin - truyền thông: 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý văn hoá. Hoàn thành các 
hồ sơ, thủ tục xây dựng Bia di tích lịch sử Đồn điền Mụ Rôm, xã Tân Hợp và 
các các hạng mục công trình nằm trong quần thể di tích tại xã Tân Hợp. Xem xét 
công nhận danh hiệu khu dân cư văn hoá năm 2019 đối với các thôn, bản, khối, 
khóm đủ điều kiện. Hướng dẫn Trường Trung học phổ thông Hướng Hoá, 
Trường Trung học phổ thông Lao Bảo và Toà án nhân dân huyện hoàn thiện hồ 
sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận lại danh hiệu đơn vị văn hoá; hướng 
dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đăng ký các danh hiệu văn hoá năm 
2020 và tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).  

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên 
truyền trực quan, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh 
Tý 2020 như: Giải bóng đá nam 11 người, “Phiên chợ vùng cao” Xuân Canh Tý 
năm 2020, Hội báo Xuân Canh Tý 2020 và tổ chức các hoạt động văn hoá - văn 
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nghệ, thể dục - thể thao "Mừng Đảng, Mừng Xuân". Làm mới các pano, áp 
phích tuyên truyền, góp phần chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng các 
cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; nhất là tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong 
công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

Xây dựng 117 chương trình phát thanh địa phương với 417 tin, 118 bài 

viết và phóng sự; 29 chương trình thời sự truyền hình với 210 tin bài và 75 

phóng sự; các chương trình phát thanh và truyền hình được phát trên website 

Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể dục Thể thao huyện và Cổng thông tin 

điện tử Uỷ ban nhân dân huyện. Đồng thời chuyển 115 tin bài và phóng sự về 

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị phản ánh các thông tin thời sự, các 

hoạt động nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện. 

2.3. Công tác giải quyết chế độ chính sách xã hội, việc làm, bảo vệ trẻ em: 

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và 

tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, đồng bào 

nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trao tặng 2.496 suất quà Tết, 

trị giá 975,5 triệu đồng của Chủ tịch nước, tỉnh, huyện và các tổ chức, đơn vị, 

nhà hảo tâm cho đối tượng chính sách có công, chính sách xã hội và gia đình 

thuộc diện hộ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn. Hoàn thành việc cấp phát 

395,145 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ nhân dân trong kỳ giáp hạt năm 2020 

cho 5.155 hộ, 26.363 khẩu đảm bảo đúng đối tượng. Tiếp nhận, thụ lý, tổ 

chức chi trả kịp thời, đúng chế độ trợ cấp và hỗ trợ cho các đối tượng thương 

binh, bệnh binh, người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, chính sách 

hỗ trợ về giáo dục, y tế cho các đối tượng. Tổ chức cứu trợ đột xuất 32 trường 

hợp, kinh phí hỗ trợ là 86,2 triệu đồng. Đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ của 

nhà nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 1 cho 4 nhóm đối tượng với 

kinh phí thực hiện là 32.199 triệu đồng cho 38.443 đối tượng. Tổ chức lễ truy 

điệu và an táng 06 hài cốt liệt sĩ được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tìm 

kiếm và quy tập tại thôn Xi Núc, xã Tân Long và thị trấn Khe Sanh.  

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với hộ nghèo; quyết định phê 

duyệt số lượng và danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu năm 2020 với tổng 

số hộ nghèo là 4.708 hộ (chiếm tỷ lệ 21,25%), hộ cận nghèo là 2.346 hộ 

(chiếm tỷ lệ 10,59%). Xác nhận gia hạn và cấp mới thẻ Bảo hiểm y tế năm 

2020 cho đối tượng dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 

tuổi, bảo trợ xã hội, người có công và thân nhân người có công, người sinh 

sống tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn với 57.155 thẻ, tổng số tiền là 45.986 

triệu đồng. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho 14 lao động đi xuất khẩu lao 

động tại thị trường Nhật Bản; tạo việc làm cho 541 lao động. 
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2.4. Y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình: 

Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kịp thời thành 
lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ thành viên; xây dựng các kế hoạch 
phòng, chống dịch và xử lý tình huống; thành lập 01 đội phản ứng nhanh, 01 
tổ thường trực, thiết lập đường dây nóng phòng, chống dịch. Khảo sát và lựa 
chọn 03 địa điểm cách ly tập trung; thiết lập ban điều hành tại các khu cách 
ly; tổ chức tiếp đón 594 công dân vào cách ly theo quy định; phối hợp tổ chức 
lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người cách ly. Điều tra, giám 
sát, lập danh sách theo dõi các cá nhân có tiếp xúc với người tiếp xúc gần 
người nhiễm Covid-19; đảm bảo trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, 
chống dịch. Kịp thời tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường tại các khu cách 
ly tập trung và các nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Chỉ đạo thực hiện khai báo 
y tế bắt buộc, khai báo y tế toàn dân. Thành lập các tổ liên ngành, thường 
xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.  

Chỉ đạo tổ chức phân luồng khám bệnh và thiết lập khu vực điều trị 
cách ly khi có những trường hợp nghi ngờ mắc Covid -19 thể nhẹ theo quy 
định tại Trạm Y tế thị trấn Lao Bảo và khu vực cách ly điều trị tại Trung tâm 
Y tế huyện. Vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công 
tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm số lượng khám 
chữa bệnh tại tuyến huyện là 14.868 lượt người, tuyến xã là 23.796 lượt 
người; số bệnh nhân điều trị nội trú là 3.271 bệnh nhân; công suất sử dụng 
giường bệnh đạt 92%. Tình hình bệnh nhân sốt rét trong 6 tháng đầu năm 
giảm so với cùng kỳ năm trước 370% (01/27 bệnh nhân); nguyên nhân do 
thời tiết những ngày đầu năm khô hanh, làm dòng nước khô, véc-tơ truyền 
bệnh không có nơi để sinh nở. Thường xuyên duy trì công tác tiêm chủng các 
loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại 22/22 xã, thị trấn. 
Tiếp tục tuyên truyền, vận động các xã, thị trấn thực hiện Đề án làng không 
có người sinh con thứ 3 trở lên, Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh. 

Tổ chức 50 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm; tổng 
số cơ sở được kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm là 
485 cơ sở, phát hiện 190 số cơ sở vi phạm (chiếm tỷ lệ 39,18%), xử lý 14 cơ 
sở (chiếm tỷ lệ 62,89%), chủ yếu là nhắc nhở, tuyên truyền phổ biến pháp 
luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở vi phạm. Tịch thu, tiêu huỷ sản 
phẩm và buộc chủ cơ sở tự tiêu huỷ tổng số 42,8kg và 51,7 lít sản phẩm thực 
phẩm không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.  

2.5. Dân tộc, tôn giáo: 

Phê duyệt danh sách hộ được hưởng chính sách năm 2020 theo Quyết 
định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 gồm 3.588 hộ gia đình. Tổ chức thăm hỏi, 
động viên 99 người có uy tín trong đồng bào người dân tộc thiểu số nhân dịp Tết 
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Nguyên đán Canh Tý năm 2020 với tổng số tiền là 49.500.000 đồng. Chỉ đạo, 
quán triệt việc tổ chức sinh hoạt tại các cơ sở tôn giáo, tránh tập trung đông 
người, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Quan tâm chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai, 
tài chính, tài sản, chương trình, dự án đầu tư xây dựng và thực hiện pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng. Đã tổ chức các đoàn thanh tra, cụ thể: Thanh tra nội 
dung tố cáo, phản ánh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên (thanh 
tra đột xuất); thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng tại Trường Mầm 
non Vành Khuyên Lao Bảo; thanh tra việc quản lý tài chính, tài sản công tại 
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt; thanh tra trách nhiệm tuân thủ 
các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại Uỷ ban nhân dân xã 
Tân Thành; thanh tra việc quản lý tài chính, tài sản công tại Trường trung học cơ 
sở Húc. Qua thanh tra, đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong công tác 
quản lý, điều hành tại các cơ quan, đơn vị. 

Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW 
ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ 
tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/10/2018 của Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3869/KH-UBND ngày 26/8/2019 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 25/9/2019 của Uỷ ban nhân 
dân huyện về “Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trong 6 tháng đầu năm 
2020, tại trụ sở tiếp công dân của Uỷ ban nhân dân huyện đã tiếp 18 lượt, với 18 
công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về đất đai, giải phóng mặt bằng trên 
địa bàn xã, thị trấn và đấu giá lô quầy tại chợ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 
phương tham mưu giải quyết kịp thời. 

4. Công tác tổ chức xây dựng chính quyền và cải cách hành chính 

Hoàn thành việc sáp nhập xã A Xing và xã A Túc thành xã Lìa; chỉ đạo 
tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã Lìa. Thực hiện tốt 
Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11/4/2019 của Bộ Công an "Quy định việc 
điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh 
Công an xã" và các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tiến hành điều 
động, bổ nhiệm 57 Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công 
an, Phó Trưởng Công an và Công an viên các xã, nâng tổng số Công an chính 
quy về công tác tại xã gồm 62 đồng chí, tại địa bàn của 19/19 xã.  

Quan tâm sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ ban 
nhân dân huyện quản lý gắn với nhân sự Đại hội Đảng cấp cơ sở; tiếp tục kiện 
toàn các chức danh chủ chốt các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; tiến hành điều động, bổ nhiệm 08 chức danh lãnh 
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đạo, gồm: Trưởng Phòng Dân tộc, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó 
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Phó Trưởng Phòng 
Nội vụ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất (02 đồng chí), 
Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường và Đô thị, Phó Giám đốc Trung tâm Phát 
triển Cụm Công nghiệp và Khuyến công. Ban hành 226 quyết định về công tác 
cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, 215 quyết định về công tác cán bộ, công 
chức cấp xã. Tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2020; quyết 
định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; quyết định khen 
thưởng cho 655 cá nhân và 135 tập thể với tổng kinh phí trên 450 triệu đồng. 

Thực hiện tốt phần mềm “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân huyện giao” và website “Theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm 
vụ của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn”. Trong 6 tháng, Uỷ ban nhân dân 
tỉnh đã giao 33 nhiệm vụ, trong đó 28 nhiệm vụ đã hoàn thành (có 01 nhiệm 
vụ hoàn thành chậm), 05 nhiệm vụ đang thực hiện chưa quá hạn; Uỷ ban nhân 
dân huyện đã giao 196 nhiệm vụ, trong đó có 133 nhiệm vụ đã hoàn thành, 31 
nhiệm vụ hoàn thành chậm, 6 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành và 26 nhiệm 
vụ quá đang thực hiện chưa quá hạn. Thực hiện tốt “một cửa điện tử” trên 
phạm vi toàn huyện; tính tới ngày 18/6/2020 có 24.024 hồ sơ được giao dịch 
trên hệ thống “một cửa điện tử”, tỷ lệ đúng hạn đạt 99,4%. Uỷ ban nhân dân 
huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cải cách 
hành chính nhằm rút ngắn thời gian, phục vụ tốt cho người dân. Đẩy mạnh 
việc sử dụng chữ ký số và văn bản điện tử trong việc tham mưu, ban hành văn 
bản của Uỷ ban nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn.  

5. Công tác tư pháp 

Tổ chức xét và công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 
2019. Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở, xây 
dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch tổ chức tập 
huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính năm 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật; tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020; tổ chức tập huấn 
nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chỉ đạo 
các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp pháp luật, tổ 
hoà giải, hoà giải viên cơ sở; triển khai 39 đợt phổ biến, giáo dục pháp luật cơ 
sở với 3.624 lượt người tham dự. 

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác chứng thực, cải chính hộ tịch, đăng 
ký khai sinh, đăng ký kết hôn và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp 
luật. Đã giải quyết kịp thời, đúng quy định 21 trường hợp cải chính hộ tịch, 02 
trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài, 01 trường hợp trích lục ghi chú khai 
sinh có yếu tố nước ngoài, 03 trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước 
ngoài. Tại các xã, thị trấn đã giải quyết đăng ký khai sinh 983 trường hợp, trong 
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đó đăng ký khai sinh đúng hạn 570 trường hợp, đăng ký quá hạn 413 trường 
hợp, đăng ký khai tử 197 trường hợp, đăng ký kết hôn 206 cặp vợ chồng. Giải 
quyết 42 trường hợp chứng thực bản sao từ bản chính Tiếng Việt và tiếng nước 
ngoài, 08 trường hợp chứng thực chữ ký người dịch tiếng nước ngoài; tại Uỷ 
ban nhân dân các xã, thị trấn đã giải quyết chứng thực 50.139 bản sao từ bản 
chính tiếng Việt, chứng thực 2.136 trường hợp chữ ký trong các giấy tờ, văn 
bản; chứng thực 628 hợp đồng, giao dịch; tổng lệ phí thu được 153.038.000 
đồng. Tổ chức đăng ký khai sinh và kết hôn cho dân di cự tự do và kết hôn 
không giá thú sau khi nhập quốc tịch tại thị trấn Lao Bảo, gồm 27 trường hợp. 

6. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

6.1. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương: 

Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 16/01/2020 
của Huyện uỷ về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2020. Kịp thời 
kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Làm tốt 
công tác tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. 
Chất lượng huấn luyện cán bộ, dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt kết quả 
tốt. Tổ chức 03 lớp tập huấn quân sự - quốc phòng cho cán bộ quân sự các xã, 
thị trấn và thôn đội trưởng đúng kế hoạch. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng 
chiến đấu, thực hiện tốt công tác phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình 
quân sự - quốc phòng trên địa bàn. 

Tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020 đúng chỉ tiêu, thời gian quy định, 
có 145 công dân nhập ngũ. Hoàn thành hồ sơ đăng ký tuyển sinh quân sự năm 
2020 cho học sinh, đồng thời phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức 
khám tuyển lần một cho 58 em, kết quả đạt 44 em. Tổ chức đăng ký công dân 
trong độ tuổi 17 cho 794 công dân trong độ tuổi đúng kế hoạch. Chỉ đạo thiết 
lập Ban điều hành, điều động 36 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, giáo viên các cơ 
quan, đơn vị tham gia trực chỉ huy, trực chiến, điều hành, bảo vệ an ninh trật 
tư, phục vụ, thăm khám sức khoẻ và đón tiếp công dân từ các nước trở về tại 
các điểm cách ly tập trung của huyện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

6.2. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: 

Xây dựng Kế hoạch công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phục vụ đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 
Kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ Bí mật nhà nước trong tình hình hiện 
nay. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Phối hợp điều tra, giám sát, lập 
danh sách theo dõi các cá nhân có tiếp xúc với người tiếp xúc gần người 
nhiễm Covid-19 để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo, phối 
hợp lập 53 chốt bảo vệ đường biên giới, kiểm soát người qua lại biên giới. 
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Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn 
gồm: Tội phạm hình sự 21 vụ/25 đối tượng (giết người 01 vụ/01 đối tượng); 
ma tuý 32/43 đối tượng (tăng 14 vụ); tội phạm kinh tế 3 vụ/4 đối tượng (thu 
giữ 25 hộp pháo, giảm 29 vụ); tệ nạn xã hội 09 vụ/22 đối tượng (ghi lô đề, 
đánh bài, xóc đĩa; đã khởi tố 2 vụ/4 đối tượng); tự tử 05 vụ làm chết 05 người 
(tại xã Ba Tầng, Hướng Phùng, Tân Long, Thanh và thị trấn Lao Bảo); cháy 
02 vụ (tại xã Lìa 01 vụ, thị trấn Khe Sanh 01 vụ thiệt hại 70 triệu đồng); tai 
nạn giao thông 08 vụ (tăng 03 vụ), làm chết 03 người (giảm 02 người), bị 
thương 08 người (tăng 07 người), 07 phương tiện bị hư hỏng; chết đuối xảy ra 
02 vụ, làm chết 02 người (tại thị trấn Lao Bảo, xã Xy).  

6.3. Công tác đối ngoại: 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành và thực hiện 
nghiêm các hiệp định, nghị định, quy chế biên giới; duy trì tốt công tác kết nghĩa 
bản - bản hai bên biên giới. Hỗ trợ nhân dân 20 bản kết nghĩa của huyện bạn 
Lào 10 tấn gạo (mỗi bản 05 tạ), trong đó huyện Sê Pôn có 13 bản, huyện Mường 
Noòng có 04 bản và huyện Xa Muồi có 03 bản. Hỗ trợ trang thiết bị y tế phục vụ 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho 3 huyện Xa Muồi, Sê Pôn và Mường 
Nòng, trị giá lô hàng hỗ trợ cho mỗi huyện là 30 triệu đồng. 

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ 

Một số địa phương không tổ chức tiêm phòng cho gia súc theo kế hoạch 
nên tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên vật nuôi tăng 
cao. Tình trạng buôn bán, vận chuyển lợn qua biên giới phức tạp, khó kiểm soát, 
nguy cơ tiềm ẩn dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn bùng phát. Do ảnh hưởng của 
dịch tả lợn Châu Phi, con giống khan hiếm, giá cả thành cao nên người dân gặp 
khó khăn trong việc tái đàn. 

Công tác xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số còn gặp nhiều khó khăn. Đối với các xã thuộc Đề án 1385 của Thủ tướng 
Chính phủ, để xây dựng thôn đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định 3040/QĐ-
UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn vốn Trung 
ương hỗ trợ phần lớn tập trung nhiều vào đầu tư cơ sở hạ tầng, các tiêu chí 
khác phải tự vận động. Các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, môi trường, y tế, 
giáo dục... rất khó thực hiện. 

Một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị về đất đai, giải phóng mặt bằng vẫn 
còn tồn đọng. Tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức 
tạp, nhất là vi phạm pháp luật về ma tuý; việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu 
quả phòng chống ma tuý giai đoạn 2018 - 2021” chuyển biến chưa rõ nét. 

Một số cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chưa chấp hành 
nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện, do đó tiến độ thực hiện 
nhiệm vụ được giao còn chậm hoặc quá hạn. 
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III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo đúng kế hoạch; 
tăng cường thực hiện các biện pháp cải tạo đất, sử dụng giống mới để nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm. Tiếp tục liên kết với Công ty Cổ phần 
Nafoods Tây Bắc để mở rộng diện tích cây chanh leo; xây dựng các mô hình 
sản xuất nông nghiệp và nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Thực hiện tốt 
công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu 
Phi. Triển khai kế hoạch phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu 
nạn năm 2020. Phê duyệt phương án chuyển đổi rừng để sớm bàn giao đất cho 
các xã thực hiện. Kiểm tra, giám sát công tác giao rừng gắn với giao đất cho 
cộng đồng bảo vệ và hưởng lợi. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, 
giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

2. Duy trì và nâng cao chất lượng của các xã đã được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới (Tân Liên, Tân Long, Tân Hợp, Tân Lập, Tân Thành). 
Tập trung đầu tư nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án để thực hiện 
các tiêu chí như giao thông, thuỷ lợi, phát triển sản xuất và các tiêu chí còn 
thấp như giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, môi trường, trường học... cho 
các xã xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Huy động nguồn lực, sự 
tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới. Xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã vùng khó 
khăn, thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đã đạt nông thôn mới. 

3. Tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp 
dẫn, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư 
triển khai dự án trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban 
nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ. Kiểm tra, 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về niêm yết giá, buôn bán hàng giả, hàng kém 
chất lượng, gian lận thương mại. Chỉ đạo Ban chỉ đạo chuyển đổi mô hình quản 
lý chợ xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác 
chợ trên địa bàn huyện theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 và Kế 
hoạch số 28/KH-UBND ngày 06/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.  

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho hộ người đồng bào dân tộc thiểu số các xã theo Nghị 
quyết số 10/NQ-HĐND ngày 17/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết 
định 4069/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện. Lập các 
thủ tục thu hồi đất để xây dựng công trình, dự án theo kế hoạch sử dụng đất 
đã được phê duyệt, trong đó quan tâm đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất để thực 
hiện các dự án của các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục thực 
hiện việc đấu giá đất theo kế hoạch; quan tâm tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án. 
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5. Tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ quyết định chủ trương đầu tư, lập dự án đầu 

tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thi công, giám sát, quản lý chất lượng, tạm ứng, 

thanh toán vốn và quyết toán dự án. Hoàn thành công tác bảo dưỡng thường 

xuyên các tuyến đường huyện, xã thuộc dự án LRAMP theo đúng kế hoạch; 

tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, quản lý hệ thống giao thông, xử lý sự cố, 

đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.  

6. Thực hiện các biện pháp điều hành ngân sách kịp thời, có hiệu quả; 

chỉ đạo tăng thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo nguồn lực để thực hiện các 

các hoạt động, các chế độ, chính sách theo quy định. Tổ chức thực hiện công 

tác lập, xây dựng, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

7. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn diễn ra trong 

6 tháng cuối năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo công tác phát động, công nhận làng, 

đơn vị văn hoá, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới theo kế hoạch. Phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển lãm tranh lưu động bản đồ và 

trưng bày tài liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng 

chứng lịch sử và pháp lý”. 

8. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để huy động học 

sinh đến lớp, chống bỏ học, nâng cao chất lượng phổ cập và xoá mù chữ. Tiếp 

tục đổi mới phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

cho học sinh; thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông theo kế hoạch. Hoàn thành kế hoạch và tổng kết năm học 2019 - 2020, 

đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện để khai giảng và thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. 

9. Tăng cường công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân; chủ động 

công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết, sốt rét và Covid-19. 

Chú trọng bảo đảm vật tư, thuốc, hoá chất, phương tiện phục vụ cho công tác 

phòng, chống dịch và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong mùa mưa bão. Thực 

hiện công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, công tác tiêm chủng mở 

rộng theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực 

phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; thẩm định và cấp giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức kiểm tra công tác duy 

trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế các xã đã được công nhận từ 03 năm trở lên. 

10. Tiếp tục giải quyết công tác chính sách người có công và các chính 

sách cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tổ chức tổng kết 

công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai công tác rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, 
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xuất khẩu lao động. Giải quyết tốt chính sách hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng 

chính sách có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

11. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham 

nhũng của một số cơ quan, đơn vị, trường học; tiếp tục thực hiện công tác 

thanh tra theo kế hoạch; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, công tác Ban thanh tra 

nhân dân theo quy định. Xây dựng kế hoạch, tập trung giải quyết các vụ việc 

tồn đọng, chưa dứt điểm. 

12. Chỉ đạo xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; 

theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ tình hình thi hành pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố 

cáo, nhất là chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính đảm bảo theo đúng 

quy định của pháp luật. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật, trợ giúp pháp lý và hoà giải cơ sở. Chỉ đạo xây dựng xã, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 

02/01/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện. Giải quyết kịp thời, đúng quy định 

của pháp luật các trường hợp về hộ tịch, chứng thực. Thực hiện nghiêm túc 

công tác bồi thường nhà nước. 

13. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế năm 2020 theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 

của Chính phủ. Kiện toàn cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban 

nhân dân huyện và chức danh khối chính quyền cơ sở. Tăng cường kiểm tra 

công tác cải cách hành chính; chú trọng thực hiện kỷ cương hành chính, lề lối 

làm việc của các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. Chỉ đạo, đôn 

đốc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện và cấp xã; 

cải thiện vị thứ xếp hạng các chỉ số của huyện. 

14. Chỉ đạo duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến 

đấu, trực phòng không bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ của 

quê hương, đất nước. Phối hợp với các lực lượng nắm tình hình trên tuyến 

biên giới, chủ động xử lý các tình huống xảy ra. Tổ chức huấn luyện lực 

lượng tự vệ khối cơ quan, lực lượng binh chủng, giáo dục cho đối tượng 4 cấp 

huyện, cấp xã, thị trấn theo kế hoạch năm 2020.  

15. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 

triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 19/12/2019 của 

Huyện uỷ (khoá XVI) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, 

chính quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý. Tăng cường công 

tác nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, tỉnh 

lần thứ XVII và Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIII của Đảng. 
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Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 
tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Uỷ ban 
nhân dân huyện Hướng Hoá./. 
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