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THÔNG BÁO 
Kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khoá XIX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

Trong ngày 16/7/2018, HĐND huyện Hữu Lũng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 
2021 đã tiến hành kỳ họp thứ sáu.   

- Dự kỳ họp có 39/40 Đại biểu HĐND huyện khoá XIX (Vắng 01 đại biểu 
có lý do). 

- Dự kỳ họp có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại huyện; các 
đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, 
UBMTTQ huyện; các vị đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, 
Tòa án nhân dân huyện; thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, 
của Trung ương đóng trên địa bàn; lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn; đại 
diện cử tri 2 xã Hữu Liên và Minh Hòa. 

I. KỲ HỌP ĐÃ NGHE, THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH 

1. Kỳ họp đã nghe, nghiên cứu các báo cáo  

- Báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; Nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018. 

- Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách 
Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 
6 tháng cuối năm 2018. 

- Báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện đầu tư xây 
dựng cơ bản trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2018. 

- Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2018. 

- Báo cáo của UBND huyện về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

- Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 
tri. 

- Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác kiểm sát 6 tháng 
đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 
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- Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử 6 tháng đầu năm; 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

- Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thi hành án dân 
sự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về các lĩnh vực 
của Ban theo quy chế. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về các lĩnh vực của Ban 
theo quy chế. 

- Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện 6 tháng 
đầu năm; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. 

- Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của 
cử tri trước kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Báo cáo của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện chương trình 
giám sát năm 2017. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án sáp nhập cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND huyện Hữu Lũng. 

2. Kỳ họp đã nghe, nghiên cứu các Tờ trình, Thông báo 

- Tờ trình của UBND huyện về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục 
thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 
2018. 

- Tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách từ 
nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2018. 

- Tờ trình của UBND huyện về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2017. 

- Tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 
công năm 2018 trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

- Tờ trình của Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 
về dự kiến chương trình giám sát của HĐND huyện Hữu Lũng năm 2019. 

- Tờ trình của UBND và dự thảo Nghị quyết của HĐND về giao bổ sung chỉ 
tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2018. 

- Tờ trình của UBND và dự thảo Nghị quyết của HĐND về giao bổ sung dự 
toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn kết dư năm 2017. 

- Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại 
biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Tờ trình của UBND huyện về thực hiện sáp nhập cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND huyện Hữu Lũng. 

- Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây 
dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
đối với HĐND và UBND huyện. 
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II. KỲ HỌP ĐÃ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC 09 NGHỊ 
QUYẾT 

1. Nghị quyết của HĐND huyện về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu 
tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh 6 tháng cuối năm 2018. 

2. Nghị quyết của HĐND huyện về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách 
nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2017. 

3. Nghị quyết của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn 
đầu tư công năm 2018 trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

4. Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách từ nguồn dự phòng 
ngân sách huyện năm 2018. 

5. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện Hữu Lũng năm 
2019.  

6. Nghị quyết của HĐND huyện về bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách huyện 
năm 2018. 

7. Nghị quyết của HĐND huyện về thực hiện việc sáp nhập cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND huyện Hữu Lũng. 

8. Nghị quyết của HĐND huyện về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà 
nước từ nguồn kết dư năm 2017. 

9. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 
XIX, nhiệm kỳ 2016-2021  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ CÁC MỤC 
TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

1. Những kết quả đạt được 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến 
tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực 
như sau: 

1.1. Lĩnh vực kinh tế  

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Tổng diện tích gieo 
trồng vụ Đông - Xuân đạt 6.828,8 ha, bằng 89,3% KH, bằng 92% so với cùng kỳ. 
Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 18.759,8 tấn, bằng 87,8% KH, bằng 
92,1% so với cùng kỳ. Đàn gia súc, gia cầm giảm so với cùng kỳ, đàn trâu 14.255 
con, bằng 98,3%KH, bằng 94%SVCK; đàn bò 4.265 con, bằng 99,2%KH, tăng 
8,11%SVCK; đàn lợn 45.642.000 con, bằng 82,9%KH, bằng 88% SVCK; đàn gia 
cầm 619.000 con, bằng 61,9%KH, bằng 93,4%SVCK. .. Công tác tiêm phòng cho 
đàn gia súc, gia cầm và kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa 
bàn tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác trồng rừng được tập 
trung chỉ đạo, trồng rừng mới được 1.111,5 ha, đạt 74,1% KH năm, giảm 15,9% so 
cùng kỳ. Cây ăn quả trồng được 164,8 ha. Công tác kiểm tra chống các hành vi 
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khai thác, buôn bán lâm sản trái phép tiếp tục được tăng cường, kết quả đã phát 
hiện và xử lý 29 vụ vi phạm, tạm giữ 02 xe môtô, 18,928 m3 gỗ các loại, xử phạt vi 
phạm hành chính 133,6 triệu đồng. 

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 
tiếp tục được tập trung thực hiện. UBND huyện đang triển khai mô hình trồng bưởi 
theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Nhật Tiến. Phát động thực hiện sản xuất na an toàn 
theo hướng sản xuất VietGap trên địa bàn toàn huyện. Năm 2018 triển khai mô 
hình thâm canh Na VietGap với diện tích 25 ha tại xã Cai Kinh và lựa chọn 03 
vườn mẫu làm mô hình tham quan, học tập. Tiếp tục triển khai, mở rộng mô hình 
trồng măng Tre Bát độ tại 12 xã  với diện tích trồng mới là 38,3 ha.  

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo tổ 
chức thực hiện quyết liệt, toàn diện. Tập trung nguồn lực cho xã Sơn Hà phấn đấu 
đạt chuẩn năm 2018, đến nay xã Sơn Hà đạt 14/19 tiêu chí. Toàn huyện không còn 
xã dưới 5 tiêu, bình quân đạt 10,04 tiêu chí/xã. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng 
số vốn đã được huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới là 84.989 triệu đồng.  

b) Giao thông vận tải, quản lý trật tự đô thị 

Hoạt động giao thông vận tải thường xuyên tiến hành duy tu, bảo dưỡng các 
tuyến đường huyện quản lý, trong 6 tháng đầu năm đã duy tu sửa chữa được trên 
50% các tuyến đường huyện, giá trị thực hiện được 1.500 triệu đồng. Công tác làm 
đường bê tông nông thôn được triển khai rộng khắp , trong 6 tháng đầu năm cấp 
được 3.000 tấn, làm được 16km.  

 Tăng cường kiểm tra các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường 
bộ, vỉa hè, công trình hạ tầng kỹ thuật và trật tự xây dựng trên địa bàn, trong 6 
tháng đầu năm đã giải tỏa 07 lều quán, 64m2 mái che, 02 bãi vật liệu lấn chiếm 
lòng đường vỉa hè, 93 biển quảng cáo đặt không đúng nơi quy định; xử phạt 03 
trường hợp vi phạm, với tổng số tiền thu phạt là 52,5 triệu đồng.  

c) Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ  

Sản xuất, kinh doanh ổn định với giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp tính theo giá thực tế 6 tháng được 220.708,0 triệu đồng, theo giá cố 
định 127.934,0 triệu đồng đạt 63,93% kế hoạch năm, tăng 5,6% so với cùng kỳ. 

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng lậu trên địa 
bàn huyện được duy trì thường xuyên. Kết quả đã phát hiện và xử phạt vi phạm 
hành chính 57 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu, với số tiền 202.800.000 đồng, trị 
giá hàng hóa tịch thu là 193.355.000 đồng, số tiền thu lợi bất hợp pháp là 
159.775.000 đồng.  

d) Đầu tư xây dựng cơ bản 

Được chỉ đạo tích cực, tổng chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 
trên địa bàn do huyện làm chủ đầu tư là 99.196 triệu đồng. Ước 6 tháng đầu năm 
giải ngân thanh toán là 50.053 triệu đồng, đạt 50,5% so với kế hoạch. 

e) Tài nguyên và Môi trường  

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường được 
tăng cường; trong 06 tháng đầu năm, UBND huyện không tổ chức đấu giá được 
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khu đất nào, tuy nhiên từ nay đến hết năm 2018 dự kiến tổ chức đấu giá 08 khu 
đất. Trong 06 tháng đầu năm đã phát hiện và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với 15 vụ việc vi phạm hành chính về đất đai, khoáng sản, tài 
nguyên nước với số tiền phạt là 391.500.000 đồng; công tác đo đạc bản đồ địa 
chính đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với đất của các lâm, nông 
trường sau giải thể: Hiện nay, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đông Bắc sau khi 
đo đạc, lập phương án xong đã được UBND tỉnh cho thuê đất để phục vụ sản xuất. 
Đối với phần diện tích đất công ty trả lại địa phương đang triển khai thực hiện việc 
đo đạc, lập hồ sơ địa chính.  

Công tác giải phóng mặt bằng được tăng cường chỉ đạo. Lĩnh vực môi trường 
được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên.  

f) Thu, chi ngân sách  

Công tác thu - chi ngân sách được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay 
từ đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn ước được 66.493 triệu đồng, đạt 60% dự 
toán tỉnh giao, đạt 55% dự toán huyện giao, tăng 27% SVCK. Trong đó một số 
khoản thu chính như: Thu tiền sử dụng đất 12.758 triệu đồng, đạt 85% so với dự 
toán tỉnh giao và đạt 51% so với huyện giao, tăng 80% so với cùng kỳ; Lệ phí 
trước bạ: 7.257 triệu đồng, đạt 81% so với dự toán tỉnh, huyện giao tăng 97% so 
với cùng kỳ; Thu ngoài quốc doanh: 21.647 triệu đồng, đạt 56% so với dự toán 
tỉnh, huyện giao, tăng 31% so với cùng kỳ; Thu khác của ngân sách: 5.838 triệu 
đồng, đạt 60% so với dự toán tỉnh, huyện giao, tăng 14% so với cùng kỳ.  

Chi ngân sách ước được 325.036 triệu đồng, đạt 49,1% dự toán tỉnh giao, 
đạt 45,9% dự toán huyện giao, tăng 30,1% SVCK.  

1.2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội 

a) Giáo dục và Đào tạo: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 ở 
các cấp phổ thông. Chất lượng giáo dục của các cấp học được cải thiện tích cực. 
Duy trì 20 trường đạt chuẩn quốc gia. Đã sáp nhập 02 đơn vị trường (Trường 
THCS Minh Tiến và Trường Tiểu học Minh Tiến). Hoàn thiện việc rà soát các 
công trình sửa chữa hè năm 2018, với 11 trường, với tổng kinh phí 2.745 triệu 
đồng. Trong 6 tháng đầu năm, đã phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng 33 phòng học, 
06 phòng chức năng, 04 phòng hiệu bộ, 03 bếp ăn bán trú, với tổng kinh phí 
13.063 triệu đồng.  

b) Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Công tác khám, chữa bệnh cho 
Nhân dân được thực hiện có hiệu quả, toàn huyện đã khám bệnh cho 111.422 lượt 
người, đạt 55,1%, tăng 2,1% SVCK; chữa bệnh cho 48.985 lượt bệnh nhân, đạt 
91,9%, tăng 16,3% SVCK.  

Đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP huyện và các xã đã tiến hành kiểm tra 
được 535/1.165 cơ sở, đạt 45,9%, trong đó: Số cơ sở đạt yêu cầu là 416 bằng 
77,8%; số cơ sở không đạt yêu cầu là 119 bằng 22,2%, trong đó xử phạt vi phạm 
hành chính 12 cơ sở, với tổng số tiền là 9.000.000 đồng. 

 Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tiếp tục được triển khai, thực hiện. 
Tổng số trẻ sinh ra trong 6 tháng đầu năm là 994 trẻ, trong đó: Trẻ em nữ là 453 
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trẻ, trẻ em nam là 541 trẻ; trẻ là con thứ 3 trở lên là 162 trẻ, chiếm 16,3%, tăng 
2,34% SVCK; tỷ lệ chênh lệch trẻ nam/nữ khi sinh là 119/100 trẻ. 

c) Văn hoá - Thông tin và Thể thao: Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, lễ 
hội đầu Xuân vui tươi, lành mạnh, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán 
đúng quy chế. Tổ chức Lễ đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 
Lễ hội Trò Ngô. Tăng cường công tác quản lý văn hóa, dịch vụ văn hóa. Tổ chức 
thành công Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di tích – lễ 
hội Đền Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng”. Thành lập Ban quản lý Làng du 
dịch sinh thái cộng đồng xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng. 

 Trong 6 tháng đầu năm đã xây dựng được 04/10 NVH thôn. Tổ chức các 
đoàn vận động viên tham gia thi đấu các môn tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lạng 
Sơn. 

d) Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc - Tôn giáo: Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện đồng bộ gắn với chương 
trình xây dựng nông thôn mới. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được 
thực hiện đầy đủ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,9%. Công tác đào 
tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện, đã giải quyết việc làm mới 
cho 800 lao động, đạt 50% kế hoạch; tổ chức dạy nghề được 10 lớp cho 280 người, 
đạt 57,14% kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,69%. Tổ chức thực hiện tốt 
chính sách bảo đảm an sinh xã hội đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo 
trợ xã hội. Tiến hành hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết 
định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 779 hộ, với tổng số tiền 
trên 20 tỷ đồng.  

1.3. Công tác thanh tra, tư pháp, nội vụ   

a) Thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư  

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích 
cực. Thực hiện 04 cuộc thanh tra: 03 cuộc thanh tra đã kết thúc, 01 cuộc thanh tra 
đang trong thời gian thanh tra trực tiếp tại cơ sở. Duy trì thường xuyên công tác 
tiếp công dân theo quy định. Trong 06 tháng đầu năm đã tiếp 75 lượt công dân   
không có đoàn đông người; tổng số đơn quản lý trong kỳ báo cáo 62 đơn, đơn 
thuộc thẩm quyền 42 đơn, kết quả đã giải quyết được 33/42 đơn, đạt 78,57%. 

b) Tư pháp, thi hành án 

- Công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực được thực hiện đúng quy định. Công 
tác tuyên truyền PBGDPL được tăng cường. 6 tháng đầu Hội đồng phổ biến GDPL 
huyện đã tuyên truyền được 08 cuộc/900 lượt người nghe 

- Công tác thi hành án dân sự: Tổng số việc phải thi hành là 840 việc, số có 
điều kiện thi hành là 642 việc, đã giải quyết xong 480 việc, đạt tỷ lệ 75% tổng số 
việc có điều kiện thi hành. 

c) Nội vụ, cải cách hành chính 

Thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của UBND 
các huyện, thành phố. UBND huyện đã hoàn thành việc sáp nhập 04 cơ quan 
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chuyên môn thành 02 cơ quan; sáp nhập 02 đơn vị sự nghiệp. Thành lập đội quản 
lý trật tự đô thị. Xây dựng đề án tinh giản biên chế sắp xếp lại đội ngũ CB, CC xã 
và người hoạt động không chuyên trách. Hoàn thiện hồ sơ tinh giản biên chế đối 
với cán bộ, công chức, viên chức đợt II năm 2018 cho 16 người. 

Xây dựng Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các thôn, khu phố trên địa bàn huyện 
với tổng số 68 thôn sáp nhập thành 34 thôn. Các xã đang hoàn thiện hồ sơ sáp nhập 
thôn trình Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp giữa năm 2018. 

Công tác thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính được quan tâm thực 
hiện. Các cấp, các ngành tích cực triển khai kế hoạch và tập trung thực hiện chủ đề 
của năm 2018 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 
nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Đã thực hiện kiểm tra kỷ 
luật, kỷ cương hành chính được 06 đơn vị UBND cấp xã.   

1. 4. Quốc phòng – An ninh 

a) Quốc phòng: Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. 
Tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu đúng chế độ. Tổ 
chức huấn luyện bộ ngành quân sự theo kế hoạch, quân số đảm bảo đúng, đủ nội 
dung, thời gian đạt 100%KH, kết quả đạt khá. Tổ chức tốt lễ giao quân năm 2018 
cho 132 thanh niên. Chi trả chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, Quyết 
định số 62/2011/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ được 288 đối tượng, với số 
tiền trên 614 triệu đồng. Tổ chức triển khai, hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy 
tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện. 

b) An ninh - Trật tự  

Công tác an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm 
bảo. Phạm pháp hình sự xảy ra 21 vụ (tăng 07 vụ SVCK), hậu quả làm 09 người bị 
thương, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng. Công tác đấu tranh chống tội 
phạm ma túy được thực hiện quyết liệt, bắt quả tang 06 vụ (tăng 01 vụ SVCK), 12 
đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ 0,473g heroine, 1,937g ma túy 
tổng hợp... Bắt 25 vụ (tăng 03 vụ SVCK) 163 đối tượng đánh bạc, thu giữ 
347.945.000 đồng và nhiều tang vật khác. Tai nạn giao thông xảy ra 12 vụ, làm 
chết 10 người, 14 người bị thương (tăng 02 vụ, số người chết không tăng không 
giảm, tăng 11 người bị thương SVCK). Công tác tuần tra, kiểm soát giao thông 
tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt, kết quả đã xử phạt 3.410 trường hợp vi phạm 
với số tiền là 2.680.828.000 đồng. 

Trên địa bàn huyện tính đến nay có 1.220 công dân xuất cảnh trái phép sang 
Trung Quốc lao động (giảm 309 trường hợp SVCK). Phát hiện và ngăn chặn, xử lý 
kịp thời 01 vụ 01 đối tượng lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo Hội thánh đức 
Chúa trời mẹ. 

2. Một số hạn chế, yếu kém 

Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài và 
hạn hán ảnh hướng đến tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân; diện tích cây trồng, năng 
xuất, sản lượng giảm so với cùng kỳ; một số hộ dân chưa quan tâm chủ động trong 
phòng chống đói, rét cho gia súc. Việc lựa chọn, nhân rộng mô hình sản xuất nông 
nghiệp chưa hiệu quả. ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến sản 
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phẩm nông nghiệp hạn chế. Trên địa bàn huyện xảy ra cháy trên núi thuộc địa phận 
xã Cai Kinh, Yên Vượng (Nguyên nhân sơ bộ kết luận  do người dân đốt nương và 
đi lại trên núi gây cháy). Tiến độ xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến 
tích cực nhưng vẫn chậm so với kế hoạch, huy động nguồn lực cho đầu tư kết cấu 
hạ tầng nông thôn còn hạn chế, nhất là nguồn lực xã hội hóa trong dân và hỗ trợ từ 
doanh nghiệp.  

Công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản ở một số xã, thị trấn còn 
chưa được quan tâm kịp thời, vẫn còn để xẩy ra những vụ việc vi phạm về đất đai, 
khoáng sản; chưa có biện pháp xử lý, ngăn chặn; Công tác giải phóng mặt bằng 
còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do cơ chế, chính sách đền bù, hỗ trợ của tỉnh 
vẫn còn bất cập dẫn đến một số hộ mặc dù đã được giải thích tuyên truyền nhưng 
vẫn khiếu kiện, phải tổ chức cưỡng chế; vẫn còn diễn ra tình trạng gây ô nhiễm 
môi trường ở một số cơ sở sản xuất, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và chưa được 
khắc phục triệt để; Một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm các quy định 
trong hoạt động khai thác khoáng sản; Các hoạt động khai thác, san lấp đất đồi mặc 
dù đã được ngăn chặn xử lý kiên quyết nhưng vẫn còn xảy ra một số vụ vi phạm...          

Công tác đôn đốc, quản lý nợ đọng thuế vẫn còn hạn chế, số thuế nợ còn cao 
(trên 13,6 tỷ đồng) nhất là nợ thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Việc 
quản lý thuế XDCB còn gặp nhiều khó khăn, chưa được triệt để dẫn đến tình trạng 
thất thu.  

Công tác quản lý, các di tích lịch sử, lễ hội còn hạn chế; một số thiết chế văn 
hóa hiện đang xuống cấp. Tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp; tình trạng người 
dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê vẫn tiếp tục diễn ra với số lượng 
lớn; tỷ lệ sinh con thứ 3, chênh lệch giới tính còn cao. Việc tuyên truyền chính 
sách, pháp luật đến người dân một số nơi chưa kịp thời, chưa hiệu quả.   

Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vi phạm hành lang an toàn giao 
thông vẫn còn diễn ra, chưa được xử lý kịp thời; tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu 
thông trên địa bàn còn xảy ra. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 
hàng cấm chưa được kiềm chế có hiệu quả. Tai nạn giao thông còn diễn biến phức 
tạp (tăng 02 tiêu chí). 

Công tác chỉ đạo, điều hành tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều  hạn 
chế; việc triển khai chủ đề năm 2018 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” ở một số cơ 
quan, đơn vị chưa thật sự chủ động, chưa phát huy được vai trò trách nhiệm của 
người đứng đầu, một bộ phận cán bộ, công chức năng lực còn hạn chế, thiếu trách 
nhiệm trong thực thi công vụ, dẫn đến trật tự, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. 
Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện một số nhiệm vụ chưa 
chặt chẽ, còn đùn đẩy trách nhiệm.   

3.  Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt các Nghị quyết, Quyết định của tỉnh, 
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2018, đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm của 
UBND huyện đã đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy được Ban Thường vụ Tỉnh 
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ủy Lạng Sơn phê duyệt trong năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ đề của 
năm 2018 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 
hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. 

 - Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông 
thôn mới. Tăng cường mở rộng diện tích áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo 
tiêu chuẩn VietGap đối với các sản phẩm nông sản như Na, Táo đại... chuẩn bị tốt 
các điều kiện, các sản phẩm trưng bày tại Ngày hội Na Chi Lăng.  

 - Chỉ đạo các xã thu hoạch nhanh gọn các loại cây trồng vụ Xuân, tập trung 
chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu. Đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu về giống, phân bón 
cho sản xuất cả về chất lượng và số lượng. Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch 
bệnh, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Chủ động phòng chống thiên tai- tìm 
kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ. Thường xuyên kiểm tra các công trình 
thủy lợi, kịp thời khắc phục hậu quả do lũ lụt và sự cố xảy ra. Tiếp tục cấp phát xi 
măng để sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi nhỏ. Tiếp tục đẩy mạnh công 
tác trồng rừng phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 
rừng, kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản 
trái phép. Chỉ đạo thực hiện toàn diện, quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn 
mới, nhất là đối với xã Sơn Hà về đích năm 2018.   

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách: 
Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, tập trung vào các khoản thu đạt thấp, 
quyết tâm phấn đấu thu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Tổ chức đấu giá một số 
khu đất đủ điều kiện để tăng nguồn vốn đầu tư phát triển. Quản lý chặt chẽ các 
khoản chi ngân sách nhà nước; đảm bảo đáp ứng được các nhiệm vụ chi thường 
xuyên, chế độ chính sách và các nhiệm vụ phát sinh. Triển khai xây dựng và giao 
chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

 - Tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng, chỉnh trang đô thị; xử lý vi phạm hành 
lang an toàn giao thông, lòng đường, hè đường các tuyến giao thông chính trên địa 
bàn thị trấn Hữu Lũng. Tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận 
thương mại, kiểm tra, kiểm soát thị trường. 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thực hiện, khởi công mới 
và hoàn thành các công trình, các dự án thuộc nguồn vốn do huyện làm chủ đầu tư 
năm 2017 và 2018. Đẩy nhanh tiến độ, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình 
như: Trường Mầm non, Trạm Y tế, Nhà văn hóa xã Sơn Hà... Tăng cường kiểm 
tra, giám sát kỹ thuật chất lượng, nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ 
môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản, san 
lấp đất trái phép; kiểm tra, chấn chính, xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường. 
Tăng cường quản lý hoạt động của các mỏ đá, mỏ đất, mỏ khoáng sản, cơ sở sản 
xuất công nghiệp không để xảy ra ô nhiễm môi trường, phá hủy cảnh quan, danh 
thắng. Hoàn thiện hồ sơ đối với các khu đất để xin chủ trương của tỉnh và lập hồ sơ 
tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện. Tiếp tục rà soát, bổ sung và xử lý các khu 
đất công, quỹ đất công, tài sản công để phục vụ mục đích công cộng, giao đất thu 
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tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm sử dụng đất có hiệu quả và tăng 
thu ngân sách. 

- Tổng kết năm học 2017 – 2018; chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng 
năm học 2018 – 2019. Tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học. Tăng 
cường đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. 
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, phát triển 02 trường 
đạt chuẩn quốc gia. Tập trung chỉ đạo khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non. 
Tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm, đơn vị 
sự nghiệp tuyển dụng được phê duyệt. 

 - Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác y tế dự 
phòng, không để xảy ra dịch bệnh; tăng cường quản lý nhà nước về y tế, kiểm tra 
các cơ sở khám chữa bệnh, dược, mỹ phẩm; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng 
chống dịch; kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt các chương trình 
mục tiêu quốc gia về y tế. Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Chuẩn quốc gia Y tế xã 
theo kế hoạch. 

  - Tăng cường công tác quản lý văn hoá, dịch vụ văn hóa, thể thao; phát huy 
các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền nâng cao hiệu quả Mô hình du lịch cộng đồng Hữu Liên. Phấn đấu từ nay 
đến cuối năm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ít nhất 05 di tích đã 
được xếp hạng trên địa bàn huyện theo kế hoạch đã đề ra. Đôn đốc các xã hoàn 
thành việc xây dựng nhà văn hóa thôn theo kế hoạch. Chuẩn bị tốt các điều kiện 
tham gia đại hội thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ 8. 

- Chi trả kịp thời các loại chế độ cho các đối tượng thuộc diện được hưởng 
chính sách; tổ chức các hoạt động và thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng 
nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7; chỉ đạo thực hiện tốt công tác 
điều tra hộ nghèo. Tiếp tục mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn 
năm 2018. Tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trên địa 
bàn.   

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính; 
khắc phục những yếu kém trong công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành; thực 
hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu 
của người đứng đầu, tinh thần trách nhiệm, thái độ của đội ngũ công chức, viên 
chức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, chất lượng tham mưu.   

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện 
nghiêm các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán. Nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ 
việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã hoàn thành Đề án, sáp 
nhập các thôn, khu phố, xem xét trình tỉnh thẩm định theo quy trình. Thực hiện tốt 
các cuộc phát động thi đua, khen thưởng năm 2018. Chuẩn bị các nội dung cho kỳ 
họp cuối năm của Hội đồng nhân dân. 
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- Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ như trực chỉ huy, trực ban, 
trực chiến, bảo đảm quân số theo đúng quy định. Chỉ đạo 06 xã (Đô Lương, Vân 
Nham, Thanh Sơn, Đồng Tiến, Tân Lập Thiện Kỵ) làm tốt công tác chuẩn bị và tổ 
chức diễn tập phòng thủ xã năm 2018. 

- Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Triển 
khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phấn đấu giảm các vụ phạm pháp hình sự, 
tai nạn giao thông. Chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao 
thông.  

Trên đây là thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Hữu Lũng khoá 
XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.  
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