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Hữu Lũng, ngày 02 tháng 6 năm 2022

V/v báo cáo tiến độ thực hiện các
nhiệm vụ trọng tâm của Ban
Thường vụ Huyện ủy 06 tháng đầu
năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;
- Chi Cục Thuế khu vực I;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Công an huyện.
Thực hiện Công văn số 635-CV/HU ngày 02/6/2022 của Ban Thường vụ
Huyện ủy về việc báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ
Huyện ủy 06 tháng đầu năm 2022. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ
chức năng, nhiệm vụ, báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ
Huyện ủy 06 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau:
1. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng:
1.1. Báo cáo việc tập trung chỉ đạo 02 xã Vân Nham và xã Hồ Sơn đạt chuẩn
quốc gia nông thôn mới, xã Sơn Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022;
phấn đấu toàn huyện bình quân 01 xã đạt 15,2 tiêu chí; xây dựng 02 khu dân cư
kiểu mẫu trở lên (nhiệm vụ 1).
1.2. Báo cáo việc chỉ đạo phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực, tạo
vùng sản xuất tập trung, tiếp tục mở rộng các mô hình phát triển sản xuất theo
hướng an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP với diện tích từ 20 ha trở
lên. Phấn đấu ít nhất có 02 sản phẩm tham gia chương trình OCOP được tiêu
chuẩn hóa, gắn sao; xây dựng 01 mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo
chuỗi liên kết đối với lúa Nhật JAPONICA J02. Chỉ đạo thực hiện Đề án phát
triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030, xác
định cụ thể chỉ tiêu trồng rừng mới và chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn theo Kế hoạch
số 164/KH-UBND ngày 26/07/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (nhiệm vụ 2).
1.3. Báo cáo việc phấn đấu có 02 dự án trở lên được hưởng ưu đãi đầu tư
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theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng
Sơn (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND
ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn) (nhiệm vụ 3).
2. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất xây dựng: Báo cáo việc hoàn thành
đúng tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn
huyện, nhất là các dự án trọng điểm. Đối với dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng
tại xã Sơn Hà, phấn đấu tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt 70% trở lên; dự án khu
Tái định cư dân cư xã Hồ Sơn, xã Hòa Thắng đạt trên 60% trở lên. Tập trung
hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Nút giao đường cao tốc vào
Khu công nghiệp Hữu Lũng (nhiệm vụ 4).
3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng: Báo cáo việc hoàn
thành triển khai phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông
Bắc bàn giao về địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tích cực xử lý, giải
quyết cơ bản tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân
với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đông Bắc (nhiệm vụ 5).
4. Giao Chi cục Thuế khu vực I xây dựng: Báo cáo việc chỉ đạo thu nội
địa tăng 10% trở lên so với dự toán tỉnh giao (nhiệm vụ 6).

5. Giao Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện, Trung tâm Y tế huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ
quan đơn vị mình xây dựng: Báo cáo việc giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên.
Phấn đấu xây dựng 02 trường học đạt chuẩn quốc gia; nâng tỷ lệ huy động trẻ
nhà trẻ ra lớp đạt 42%. Tổ chức lại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS
huyện thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT (chủ động trong
công tác phối hợp, đôn đốc triển khai thực hiện). Xây dựng 02 trạm y tế xã đạt
chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế (nhiệm vụ 7).
6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng: Báo cáo việc hoàn
thành đầu tư cơ sở hạ tầng (bãi đỗ xe chung; nhà vệ sinh công cộng; xây dựng,
cải tạo đường giao thông nội bộ) cho điểm du lịch cộng đồng xã Hữu Liên và
điểm du lịch cộng đồng xã Yên Thịnh theo Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND
ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh. Hình thành từ 02 sản phẩm du lịch (thổ cẩm
truyền thống; tắm thuốc của người Dao; homestay; đội văn nghệ….) phục vụ
hoạt động du lịch tại Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên và các điểm du lịch khác
trên địa bàn huyện (nhiệm vụ 8).

7. Giao Trung tâm Y tế huyện xây dựng: Báo cáo việc thực hiện các
giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
(nhiệm vụ 9).
8. Ban chỉ huy Quân sự huyện xây dựng: Báo cáo việc thực hiện tốt công
tác thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn, bảo đảm đúng kế
hoạch, an toàn tuyệt đối. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyển chọn, gọi công dân
nhập ngũ năm 2022 đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng
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tốt. Triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình quân sự trong căn cứ
chiến đấu của tỉnh, huyện theo kế hoạch; thao trường huấn luyện và quy hoạch
trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (nhiệm vụ 10).
9. Giao Công an huyện xây dựng: Báo cáo việc chủ động nắm tình hình,
giải quyết hiệu quả, ổn định các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, nhất là
khiếu kiện liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, không để phát sinh
phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Đẩy mạnh phòng
ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và các tệ nạn xã hội;
phấn đấu giảm số vụ phạm pháp hình sự 5% trở lên; tỷ lệ khám phá án đạt 85%;
giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 90%; giảm tai nạn
giao thông cả 3 tiêu chí (nhiệm vụ 11).
10. Giao Phòng Nội vụ xây dựng: Báo cáo việc nâng cao ý thức trách
nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng Chỉ số hiệu quả quản trị
và hành chính công (PAPI); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS);
Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), tiếp tục phấn đấu xếp loại đạt loại tốt
(nhiệm vụ 12).
11. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng: Báo cáo việc nâng cao
chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng hạng chỉ số đánh
giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2022, tiếp tục đạt vị trí 03
huyện, thành phố dẫn đầu của bảng xếp hạng (nhiệm vụ 12).
Lưu ý: Báo cáo cần ngắn gọn, trong đó đánh giá rõ tiến độ đã đạt được so
với kế hoạch, so với cùng kỳ, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong việc
triển khai thực hiện và đề ra các nhiệm vụ trong thời gian tới.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện qua
Văn phòng HĐND & UBND huyện trước ngày 07/6/2022 để tổng hợp trình lãnh
đạo UBND huyện duyệt ký, gửi Huyện ủy đảm bảo thời gian quy định.
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HU, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nông Thị Huyền Trang

