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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02/2019 

1. Kinh tế 

1.1. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 

* Ngư nghiệp: Sản lượng thuỷ sản tháng 02 ước đạt 2.154 tấn; trong đó, sản 
lượng khai thác ước đạt 790 tấn, sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.364 tấn1. 

* Trồng trọt: Nông dân các địa phương thực hiện sản xuất vụ đông xuân 
đảm bảo thời vụ. Toàn huyện gieo cấy ước đạt 154 ha2, bằng 31,4% KH vụ, bằng 
14,4% so với KH năm.  

* Chăn nuôi: 

Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Thời tiết tiếp tục có những thay đổi 
thất thường nên tỉ lệ mắc bệnh ở gia súc, gia cầm tăng; song, trên địa bàn huyện 
không có gia súc, gia cầm chết đói, chết rét, không xảy ra dịch bệnh lớn.  

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông 
nghiệp thực hiện hướng dẫn chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh cho vật 
nuôi. Tuyên truyền các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh đến các hộ dân 
trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. 

* Lâm nghiệp:  

Trong tháng, toàn huyện trồng được 28 ha rừng tập trung, 02 tháng đã trồng 
31 ha, bằng 5,2% KH. Khai thác gỗ rừng trồng các loại tháng 02 ước đạt 1.760 m3, 
02 tháng ước đạt 3, 060m3, bằng 20,4% kế hoạch, bằng 149% so với cùng kỳ. Khai 
thác nhựa thông đạt 5 tấn. 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm 
soát chặt chẽ, công tác phòng cháy chữa cháy được duy trì tốt. Trong tháng, trên 
địa bàn huyện không xảy ra vi phạm về lâm luật. 

1.2. Tiểu thủ công nghiệp 

Hoạt động sản xuất nước mắm và mộc dân dụng được duy trì tốt. Trong 
tháng 02, toàn huyện sản xuất được 73.000 lít nước mắm, ước 02 tháng: 162.000 

                                         
1 Sản lượng thủy sản 02 tháng ước đạt: 4.296 tấn, bằng 15,9% KH, bằng 99,5% so với cùng kỳ; trong đó, 

sản lượng khai thác ước đạt 1.860 tấn, bằng 13,6%KH, bằng 92,1% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng ước đạt 
2.436 tấn, bằng 18,2% KH, bàng 106,1% so với cùng kỳ. 

2 Trong đó:  - Ngô trồng ước đạt 30ha (ước đạt 90,9% so với KH vụ, ước đạt 66,7% so với KH năm, ước đạt 
81,1% so với cùng kỳ). Khoai lang trồng ước khoảng 25 ha (ước đạt 89,3% so với KH vụ, ước đạt 54,3% so với KH năm, 
ước đạt 56,8% so với cùng kỳ). Khoai sọ trồng ước khoảng 5ha (ước đạt 71,4% so với KH vụ và KH năm, ước đạt 76,9% 
so với cùng kỳ); Sắn trồng ước đạt 15 ha(ước đạt 75% so với KH vụ và KH năm, ước đạt 68,2% so với cùng kỳ); Rau 
xanh gieo trồng ước khoảng 60 ha (ước đạt 63,8% so với KH vụ, ước đạt 34,3% so với KH năm, ước đạt 34,4% so với 
cùng kỳ). Mía trồng khoảng 10ha (ước đạt 66,7% so với KH vụ và KH năm, ước đạt 88,3% so với cùng kỳ).  
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lít, bằng 10,1% KH, bằng 32,4% so với cùng kỳ; sản xuất mộc dân dụng tháng 02 
thực hiện 96m3, ước 02 tháng: 208m3, bằng 13,6% KH, bằng 100% so với cùng kỳ. 

1.3. Thương mại-Dịch vụ-Du lịch: 

Hoạt động thương mại được duy trì ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng 
của nhân dân trong huyện; công tác kiểm soát giá các mặt hàng được thực hiện 
nghiêm túc.  

Đội quản lý thị trường số 2 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng 
kiểm tra tại địa bàn các xã:  Hạ Long, Đông Xá, thị trấn Cái Rồng và chợ Cái 
Rồng; xử lý vi phạm hành chính 29 vụ, số tiền phạt 31,5 triệu đồng, trị giá hàng 
hóa tiêu hủy 13,25 triệu đồng.  

Công tác phòng chống buôn lậu được thực hiện nghiêm túc trên cả đường bộ 
và tuyến biển; trên địa bàn không xảy ra các điểm nóng về buôn lậu. 

Hoạt động du lịch và quản lý nhà nước về du lịch được tổ chức thực hiện tốt. 
Tiếp tục phối hợp triển khai dự án du lịch cộng đồng trên đảo Quan Lạn. Tăng 
cường tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường du lịch và thực hiện các biện pháp 
đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch dịp Tết Nguyên Đán. 

Lượng khách du lịch đến địa bàn huyện tháng 02 ước đạt 160.000 lượt 
người, 02 tháng ước đạt 200.000 lượt, bằng 17% KH. Trong đó, khách nội địa: 
tháng 02: 158.500 lượt (02 tháng: 197.500 lươt), khách quốc tế: tháng 02: 1.500 
lượt (02 tháng: 2.500 lượt). 

2. Tài chính - Tín dụng 

* Tài chính: Thu ngân sách nhà nước tháng 02 ước đạt 14.000 triệu đồng, 02 
tháng ước đạt 92.970 triệu đồng, bằng 14,29% dự toán tỉnh và huyện giao đầu năm. 

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 02 thực hiện 30.000 triệu đồng, 02 
tháng: 67.602 triệu đồng, bằng 11,38% KH tỉnh và  huyện giao. Chi dự phòng ngân 
sách cấp huyện điều hành theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các 
chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. 

* Tín dụng: Đến nay, tổng nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội 
huyện đạt 160.316 triệu đồng, bằng 98,7% KH (trong đó, nguồn vốn huy động tại 
địa phương: 22.338 triệu đồng). Tổng dư nợ: 158.704 triệu đồng (trong đó: cho vay 
hộ nghèo, hộ cận nghèo: 30.210 triệu đồng; cho vay giải quyết việc làm: 35.980 
triệu đồng; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn: 38.976 triệu đồng; 
cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn: 40.051 triệu đồng). Tỷ lệ nợ 
quá hạn 0,72%.  

3. Chương trình xây dựng nông thôn mới 

- Tập trung đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Chương 
trình xây dựng nông thôn mới, nhất là việc thực hiện Khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu, Vườn mẫu, Hộ mẫu. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới huyện Vân Đồn năm 2019. 

- Chỉ đạo các xã đăng ký danh mục các công trình, dự án Chương trình xây 
dựng nông thôn mới năm 2019; trong đó ưu tiên đầu tư cho 02 xã đăng ký đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2019: Đoàn Kết, Thắng Lợi. 
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4. Công tác quản lý quy hoạch, giao thông vận tải, xây dựng cơ bản, tài 
nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng 

4.1. Công tác quản lý quy hoạch: Trong tháng, thực hiện tham gia ý kiến 
vào quy hoạch 03 dự án; thỏa thuận 05 quy hoạch. Công bố điều chỉnh quy hoạch 
tỉ lệ 1/500 Khu đô thị Ao Tiên - xã Hạ Long 

4.2. Quản lý xây dựng, xây dựng cơ bản:  

Tháng 02, thực hiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho 12 công trình (02 
tháng: 23 công trình); thẩm định hồ sơ bản vẽ thi công dự toán và đề cương dự 
toán khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 01 công trình (02 tháng: 04 
công trình). 

Tham gia ý kiến về các hạng mục cầu vượt, hầm chui dân sinh trên tuyến 
thuộc dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. 

Trong tháng, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 10 trường hợp san lấp, 
xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn; lập biên bản xử lý san lấp 02 trường hợp trên 
địa bàn khu 9, thị trấn Cái Rồng. 

Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công đối 
với 35 công trình3; triển khai các bước và hoàn thiện thủ tục thực hiện khởi công 
mới năm 2019 đối với 42 công trình4. 

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

Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ về đất đai, tài nguyên, khoáng sản. 
Hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; thực hiện thống kê đất đai năm 2018.  

Tập trung xác định loại đất, chỉnh lý biến động đất đai và giải quyết vướng 
mắc về nguồn gốc, tranh chấp đất đai có liên quan đến kiến nghị của các hộ dân bị 
thu hồi đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.  

Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành 61 quyết định thu hồi đất, cưỡng chế 
thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, phê duyệt phương án bồi thường bổ 
sung cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. 

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tháng 02, toàn huyện cấp 100 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 02 tháng đã cấp 282  giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất5. 

Công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn huyện và hoạt 
động thu gom rác thải tại địa bàn các xã đảo: Minh Châu, Quan Lạn được duy trì 
thực hiện tốt.  

4.4. Công tác GPMB:   

Toàn huyện tiếp tục thực hiện GPMB đối với 37 dự án trọng điểm. Đến nay, 
09 dự án cơ bản bàn giao xong mặt bằng cho chủ đầu tư6, các dự án còn lại đang 
được thực hiện đảm bảo theo tiến độ. 

                                         
        3 10 công trình vốn tỉnh, 25 công trình vốn huyện. 
       4 03 công trình ngân sách tỉnh, 04 công trình sự nghiệp giáo dục, 06 công trình vốn bãi ngang, 29 công trình vốn 
XDCB. 
       5 Trong đó: Tháng 02: cấp 12 giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu (02 tháng: 44 giấy); cấp đổi, cấp lại: 42 trường 
hợp (02 tháng: 107 trường hợp); chuyển quyền sử dụng đất 44 trường hợp (02 tháng: 102 trường hợp); giao đất ở: 
02 trường hợp (02 tháng: 29 trường hợp). 
 
       6 (1) xây dựng quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu Ao Tiên; (2) điểm khai thác 
đất số 3 phục vụ thi công Cảng hàng không Quảng Ninh. (3) Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn 1. 
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5. Văn hoá - Xã hội: 

5.1. Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao: 

-  Tập trung tuyên truyền 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930-03/02/2019); Kỷ niệm 51 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
xuân Mậu Thân 1968 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

- Tổ chức thành công Đêm biểu diễn nghệ thuật “Chào Xuân 2019” và bắn 
pháo hoa Đêm giao thừa tại sân khấu khu đô thị Phương Đông, tạo không khí vui 
tươi, phấn khởi cho nhân dân đón chào năm mới. 

 - Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Thành lập đoàn tham gia giao lưu Cờ 
tướng tại thành phố Cẩm Phả. 

5.2. Truyền thanh - Truyền hình 

 Duy trì tốt thời lượng tiếp âm, tiếp sóng Đài TNVN, Đài THVN, Đài PTTH 
Quảng Ninh, các chương trình phát thanh địa phương; đáp ứng nhu cầu nghe Đài 
và xem truyền hình của người dân. Thực hiện các chương trình tuyên truyền các 
hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 trên hệ thống truyền thanh địa 
phương và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Vân Đồn.  

Phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện phát 10 tin bài, phóng sự, 01 chương 
trình trang tin địa phương trên sóng QTV1; phối hợp với Báo Quảng Ninh đăng tải 
30 tin bài trên Báo Quảng Ninh. 

5.3. Giáo dục - Đào tạo 

- Duy trì nề nếp dạy học, ổn định sĩ số, nâng cao chất lượng giờ dạy. Tổ 
chức ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh. 

- Hoàn thành xây dựng Kế hoạch phát triển Giáo cụ năm học 2019- 2020. 

- Kiểm tra thực hiện nề nếp giảng dạy sau Tết Nguyên Đán tại một số cơ sở 
giáo dục trên địa bàn. 

- Ngành giáo dục tổ chức nhiều hoạt động chào năm mới và Tết Nguyên đán 
Kỷ Hợi 2019 ở các trường phổ thông và mầm non: Tết ấm áp, Xuân yêu thương, 
thăm hỏi giáo viên và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thực hiện 
phong trào “Tìm địa chỉ đỏ” hỏi thăm, chúc tết các gia đình thương binh, liệt sĩ có 
công với cách mạng. 

5.4. Y tế: Trung tâm y tế huyện và các cơ sở y tế duy trì tốt hoạt động khám 
chữa bệnh và cung ứng thuốc cho nhân dân; trực cấp cứu đảm bảo 24/24h. Trong 
tháng, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện tốt. Trên địa bàn 
huyện không xảy ra dịch bệnh trên người. 

Tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho các Trạm Y tế xã, thị trấn; chỉ 
đạo Trạm Y tế các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch khám chữa bệnh, 
công tác phòng chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu quốc gia về  y tế. 

Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán và mùa Lễ hội Xuân 
năm 2019. 

                                                                                                                                   
(4) Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư khu 7 thị trấn Cái Rồng. (5) Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu dân 
cư Trung tâm thị trấn Cái Rồng. (6) Bến xe điện Minh Châu. (7) Lô 38-42 thuộc khu đô thị Thống nhất. (8) Khu sạt 
trượt 22 hộ thuộc dự án đường công viên Phức hợp +04 hộ đất ở. (9) Dự án Bãi khai thác đất tập trung. (9) Dự án 
khu dân cư khu 5, thị trấn Cái Rồng. 
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Xây dựng kế hoạch, phương pháp sẵn sàng phối hợp cấp cứu, điều trị kịp 
thời người bị ngộ độc thực phẩm. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ 
sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. 

Về công tác Dân số - KHHGĐ: Tập trung tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền vận động nhân dân thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn các 
xã, thị trấn, giảm thiểu tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên. 

5.5. Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, xã hội trên địa bàn 
huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.  

- Thực hiện tốt chính sách người có công; chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp 
thường xuyên cho các đối tượng chính sách.  

- Triển khai rà soát lập danh sách 187 người có công đến niên hạn thực hiện 
điều dưỡng. Rà soát tăng, giảm các đối tượng chính sách xã hội quản lý thực hiện 
cho chi trả hàng tháng. 

- Thẩm định hồ sơ người có công đã chết để thực hiện chế độ mai táng phí 
đảm bảo quy định7; rà soát toàn bộ đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng 
chiến bị nhiễm chất độc đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng báo cáo sở Lao 
động Thương binh và Xã hội. 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã 
hội, Kế hoạch thực hiện công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Kế hoạch thực hiện 
công tác giảm nghèo năm 2019. 

6. Quốc phòng - An ninh: 

6.1. Quốc phòng:  

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực cơ động, chủ động 
nắm chắc tình hình địa bàn.  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn nắm chắc tình hình công dân nhập ngũ hiệp đồng 
với các đơn vị nhận quân, tổ chức thâm nhập hoàn thiện hồ sơ, phát Lệnh cho công 
dân nhập ngũ. Tổ chức tốt Lễ giao nhận quân, Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. 

 - Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác dân quân tự vệ, Kế hoạch giáo 
dục quốc phòng an ninh năm 2019. 

6.2. An ninh: Tình hình an ninh chính trị, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo, an 
ninh tuyến biển được đảm bảo. Hoạt động của người nước ngoài, Việt kiều đến địa 
phương thăm thân, du lịch, thương mại được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chưa phát 
hiện có vấn đề phức tạp. 

Tháng 02, trên địa bàn huyện đã xảy ra 03 vụ việc về trật tự an toàn xã hội. 
Các vụ việc được cơ quan Công an xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật.  

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được thực hiện tốt. Công an 
huyện đã khởi tố 01 vụ, 01 bị can, kết luận chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 02 
vụ, 02 bị can. 

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tập trung duy trì. Trong 
tháng, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 233 trường hợp vi phạm 

                                         
     7 08 hồ sơ. 
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TTATGT, phạt 101,2 triệu đồng; trên địa bàn xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm 
05 người bị thương. 

6.3. Phòng cháy chữa cháy 

Công tác phòng cháy chữa cháy được duy trì đảm bảo, thực hiện tốt an toàn 
phòng cháy chữa cháy, các lực lượng chức năng tổ chức trực 24/24h, sẵn sàng ứng 
phó kịp thời, giảm thiểu đến mức thấp nhất hậu quả do các vụ cháy nổ, tai nạn, sự 
cố gây ra. Tuy nhiên, trong tháng 02, trên địa bàn huyện đã xảy ra 01 vụ cháy (tại 
nhà bè Biển Mơ, thôn Cặp Tiên, xã Đông Xá), không có thiệt hại về người.. 

7. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; thanh tra; tư pháp: 

- Trong tháng 02, Ủy ban nhân dân và Thường trực tiếp công dân huyện đã 
tiếp 31 lượt công dân, với 23 vụ việc; tiếp nhận 34 đơn kiến nghị, phản ánh; đã giải 
quyết xong 18/23 vụ việc. Các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của công 
dân được Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn và các địa phương xem 
xét, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo theo luật định.  

- Thực hiện 01 cuộc thanh tra về quản lý thu, chi; việc cho thuê, diện tích 
cho thuê các gian hàng trong và ngoài chợ Cái Rồng tại Ban quản lý Chợ Cái 
Rồng. 

- Thực hiện thẩm tra, xác minh cấp giấy CNQSD đất theo quy định8. 

- Duy trì công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát thủ tục 
hành chính, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.  

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực kể 
từ ngày 01/01/20199. Thực hiện chứng thực theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 
ngày 16/02/2015 của Chính phủ và quản lý về hộ tịch đảm bảo quy định. Trong 
tháng, đã chứng thực bản sao tiếng Việt: 40 trường hợp; chứng thực chữ ký bản 
dịch: 11 trường hợp. Hộ tịch nước ngoài thực hiện 01 trường hợp ghi chú ly hôn; 
Hộ tịch trong nước: 01 trường hợp cải chính hộ tịch. 

8. Công tác cải cách hành chính, Chính quyền điện tử và hoạt động của 
Trung tâm hành chính công huyện 

Xây dựng, triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Chỉ 
đạo chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị. 

Trong tháng, Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận và xử lý 3.323 hồ sơ, 
trong đó: đã giải quyết 2.493 hồ sơ, đang giải quyết 690 hồ sơ trong hạn, 140 hồ sơ 
đang giải quyết quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt: 98,75%.  

Cổng thông tin điện tử thành phần huyện thực hiện đăng tải 50 tin, bài phản 
ánh hoạt động của các đồng chí lãnh đạo huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 
huyện trên các lĩnh vực; đăng tải 40 văn bản chỉ đạo, điều hành của Huyện uỷ, 
HĐND, UBND huyện. 

9. Tình hình tổ chức Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

                                         
     8 (1) Xác minh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2428, cấp ngày 01/12/2004 tại xã Hạ Long; (2) 
Xác minh, kết luận việc cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất số 276/QSDĐ ngày 22/9/2004 tại xã Thắng Lợi. 
 
     9 Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo, Luật Quy hoạch; Luật sử đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy 
hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm 
nghiệp; Luật Thủy sản; Luật đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao… 
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Để tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết 
kiệm, huyện Vân Đồn đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh 
vực; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thăm, tặng quà Tết đảm bảo đúng đối 
tượng, đúng chế độ, chính sách10. Hỗ trợ 79 Nhà văn hóa thôn, khu: 8 triệu 
đồng/01 thôn, khu, tổng kinh phí 632 triệu đồng (UBND tỉnh  hỗ trợ 4 triệu đồng, 
UBND huyện hỗ trợ 4 triệu đồng). 

Huyện tổ chức thành công Đêm văn nghệ, bắn pháo hoa Đêm giao thừa tại 
khu đô thị Phương Đông. 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức tốt, tạo không 
khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón Tết.  

Hoạt động lễ hội, du lịch được tổ chức thực hiện tốt; các cơ quan chức năng 
thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. 

Tổ chức tốt Lễ Khai hội Đền Cặp Tiên. Các hoạt động lễ hội tại các đền, 
chùa trên địa bàn diễn ra đảm bảo trật tự, đúng quy định, hợp với thuần phong mỹ 
tục của người Việt Nam, không có các hoạt động mê tín, dị đoan, không có hiện 
tượng ăn xin, chèo kéo khách mua hương, lễ tại các đền, chùa... 

Tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019 
tại Đập Mắt Rồng, thị trấn Cái Rồng. Chỉ đạo các địa phương tổ chức Tết trồng cây 
đảm bảo yêu cầu. 

Từ ngày mùng 2 Tết, nhân dân các địa phương đã tổ chức ra đồng sản xuất 
vụ đông xuân 2019, ngư dân ra biển đánh bắt, khai thác thủy sản. 

Ngày 07 Tết, các cơ quan, đơn vị tổ chức khai xuân, cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động tại các phòng ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển 
khai làm việc đảm bảo quy định, kỷ luật, kỷ cương. 

Công ty TNHH Môi trường - Đô thị Vân Đồn thực hiện tốt công tác vệ sinh 
môi trường trước, trong và sau Tết; phân công nhân viên tăng ca, tăng thời lượng 
thu gom rác thải trên địa bàn; phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức chặt 
cây, tỉa cành, quét vôi gốc cây xanh dọc các tuyến đường chính của huyện. Đến 
nay, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện được đảm bảo sạch sẽ. 

Các cơ sở y tế trực đảm bảo 24/24 giờ, Trung tâm Y tế huyện giải quyết kịp 
thời các ca cấp cứu, các bệnh nhân nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. 
Trong dịp Tết đã xảy ra 02 vụ vi phạm về TTATXH (01 vụ đốt pháo, 01 vụ cướp 
giật tài sản); 01 vụ tai nạn giao thông. Các ngành chức năng tập trung hướng dẫn, 
tuyên truyền tới nhân dân về an toàn giao thông, kiểm soát xử lý vi phạm quy định 
về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. 

                                         
      10 Tổ chức tặng quà Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện cho các đối tượng 5.567 suất, kinh 
phí 2.821.400.000 đồng. Trong đó: (1) Quà của Chủ tịch nước: 599 suất, kinh phí 121.800.000 đồng; (2) Quà 
của UBND tỉnh: 3018 suất, kinh phí 1.854.500.000 đồng; (3) Quà của huyện Vân Đồn (trích từ nguồn đảm bảo xã 
hội của huyện): 98 suất, kinh phí 85.000.000đồng; (4) Quà của Ủy ban nhân dân huyện thăm hỏi, động viên người 
có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: 20 suất, kinh phí 8 triệu đồng; (5) Quà của cấp xã: 382 suất, kinh phí 
103.800.000 đồng; (6) Quà của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã hội hóa: 1450 suất, kinh phí 
648.300.000đồng. 
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- Các Đồn Biên phòng: Quan Lạn, Ngọc Vừng tổ chức tuần tra, kiểm soát 
biên giới vùng biển, cảng biển chặt chẽ trước, trong và sau Tết; giữ vững an ninh 
trật tự địa bàn biên phòng, chủ động hiệp đồng với các lực lượng, không để bị 
động, bất ngờ. 

10. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 

Trong tháng 02, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành các 
cơ quan, phòng ban, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung trọng tâm sau: 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà Tết cho các 
đối tượng chính sách, xã hội trên địa bàn. Phát động phong trào “Tết trồng cây đời 
đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi 2019. 

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019; triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phối hợp, đảm bảo 
an ninh an toàn hoạt động bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn. 

- Chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách đối với người có uy 
tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo quy định. 

- Xây dựng, ban hành các Kế hoạch trên các lĩnh vực: Kế hoạch phòng 
chống tham nhũng; Kế hoạch xác định chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính 
của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Kế hoạch triển khai công tác bồi 
thường nhà nước năm 2019; Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc phạm vi thực hiện của cấp huyện; Kế hoạch 
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019... 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. 
Giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác GPMB dự án. 

- Duy trì công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo quy 
định. 

11. Công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện 

Ủy ban nhân dân huyện, các phòng chuyên môn của huyện tiếp tục phối hợp 
với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 14-
NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 
2019; Nghị quyết “về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019” của Hội đồng 
Nhân dân các cấp; chủ đề công tác năm 2019 về“Nâng cao chất lượng và hiệu 
quả dịch vụ”.  

Tuyên truyền các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân, mừng đất nước đổi 
mới. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực 
hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo 
nổ, thả đèn trời, thực hiện an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. 

Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019); tuyên truyền công tác tổ chức tuyển 
chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đảm bảo đúng luật, chất lượng số lượng. 

Tuyên truyền, vận động triển khai đồng loạt ”Ngày chủ nhật xanh” tại các 
xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trước, trong và sau Tết; đã ra quân tổng vệ sinh 39 
buổi, với trên 300 lượt người tham gia, dọn gần 40km đường, thu gom hàng tấn rác 
thải các loại. 
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Phối hợp tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
công dân; đối thoại và tuyên truyền, vận động hộ dân chấp hành tốt các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách GPMB để triển khai các dự án trên 
địa bàn huyện.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2019 

1. Tập trung chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện 
ủy, HĐND tỉnh, HĐND huyện, các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh và 
huyện. Tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh, 
của huyện; đồng thời, tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện chủ đề 
công tác năm 2019 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”. 

2. Chỉ đạo các địa phương tập trung cấy lúa xuân, gieo trồng cây màu vụ 
xuân đảm bảo tiến độ; chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các địa phương 
tích cực kiểm tra hoạt động sản xuất sau Tết; hướng dẫn nông dân các địa phương 
chủ động phòng chống rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Triển khai kế 
hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm năm 2019 tại các xã, thị trấn. 

Kiểm tra, khắc phục sửa chữa các công trình thủy lợi, công trình xung yếu 
trước mùa mưa bão năm 2019. 

  3. Tăng cường công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách trên địa bàn. 
hiệu quả, tiết kiệm. Tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động và phát 
triển. Duy trì Cà phê doanh nhân. 

4. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống bộ đội biên phòng, 109 năm Ngày 
Quốc tế Phụ nữ, 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… 

Tăng cường công tác quản lý các hoạt động dịch vụ, du lịch. quản lý tốt hoạt 
động lễ hội tại chùa Cái Bầu, chùa Quan Lạn, Đền Cặp Tiên… 

Tiếp tục phối hợp triển khai dự án du lịch cộng đồng trên đảo Quan Lạn. 

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ văn hóa; karaoke, 
vũ trường; quảng cáo. 

5. Quản lý tốt giá cả, thị trường; kiểm soát chặt chữ giá cả hàng hóa, dịch vụ 
trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại.. Kiểm 
tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn 
uống. 

6. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường 
công tác phối hợp và nêu cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Tài 
nguyên, môi trường, đất đai, quy hoạch, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ GPMB. 

Tổ chức công khai các quy hoạch tỷ lệ 1/500 còn tồn đọng. Thực hiện kiểm 
tra các điểm giao dịch Bất động sản trên địa bàn. 

Thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý việc thực hiện đảm bảo đúng pháp luật 
trong các lĩnh vực: Trật tự đô thị, giao thông xây dựng và vệ sinh môi trường, vệ 
sinh công cộng, thu gom, vận chuyển, chôn lấp rác thải sinh hoạt và chất rắn thông 
thường, vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa và cơ sở thu mua phế liệu gây ô 
nhiễm môi trường. 
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Hoàn thành nhiệm vụ thống kê, kiểm kê đất đai 2018 và lập kế hoạch sử 
dụng đất năm 2019. Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) năm 2019. 

7. Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, xử lý nợ đọng, không để 
phát sinh nợ công. Đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, các 
công trình xây dựng cơ bản. 

8. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện; chỉ đạo các cơ 
sở giáo dục ổn định nề nếp học tập sau Tết nguyên đán. 

 Duy trì chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Duy trì tốt hoạt động 
tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn. Tiếp tục triển 
khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối với các cơ sở cung ứng thuốc nhằm 
kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn theo lộ trình. Tăng cường 
các hoạt động truyền thông phòng chống kháng thuốc trên địa bàn. 

Tiếp tục thực hiện rà soát đối tượng người có công với cách mạng đến niên 
hạn trang cấp dụng cụ chỉnh hình năm 2019; thực hiện tuyển sinh các lớp dạy nghề 
cho lao động nông thôn năm 2019. 

Tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm Hành chính công và hoạt động 
Cổng thông tin điện tử thành phần huyện, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 năm 2019. 

9. Tập trung xây dựng và triển khai các kế hoạch trên các lĩnh vực: Kế hoạch 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 
2019; kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; Kế hoạch 
chiêu thương Hội chợ thủy sản; kế hoạch tháng an toàn lao động và vệ sinh lao 
động; kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn 2019; Kế hoạch phát triển đối 
tượng tham gia bảo hiểm xã hội, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 

10. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện tốt 
nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Chủ động nắm bắt tình hình trên địa bàn, phối hợp chặt 
chẽ giữa các lực lượng vũ trang với chính quyền địa phương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 
xử lý tốt các vụ việc liên quan đến chủ quyền biển đảo và các hành vi vi phạm pháp luật về 
trật tự xã hội. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội , trật tự an toàn 
giao thông – trật tự đô thị trên địa bàn huyện. 

11. Duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân. Hoàn 
thành các cuộc thanh tra giải quyết đơn thư của công dân. 

12. Duy trì công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
huyện tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn./. 
    Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Văn phòng UBND tỉnh, P. Tổng hợp - Sở KHĐT (b/c); 
- TT HU, TT.HĐND huyện (b/c); 
- đ/c CT, các đ/c PCT UBND huyện (c/đ); 
- Các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện t/h); 
- MTTQ và các đoàn thể (p/h); 
- UBND các xã, thị trấn (t/h);  
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Mạc Thành Luân 
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THỐNG KÊ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THÁNG 02/2019 
CỦA CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC HUYỆN  

 
STT Tên đơn vị Đúng 

hạn 
Chưa 

gửi BC 
Ghi chú 

1 Phòng Tư Pháp X   

2 Phòng Tài nguyên và Môi trường X    

3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng X   

4 Phòng Nông nghiệp và PTNT X  Chưa có nội dung đánh giá 

về việc thực hiện chương 

trình xây dựng nông thôn 

mới. 

5 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ  X  

6 Phòng Tài chính – Kế hoạch X   

7 Phòng Y tế X    

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo X   

9 Phòng Lao động TB và xã hội X   

10 Phòng Văn hóa và Thông tin X   

11 Cơ quan Thanh tra – kiểm tra X   

12 Trung tâm Hành chính công X   

13 Ban Quản lý đầu tư xây dựng X   

14 Trung tâm Phát triển quỹ đất X   

15 Đài Truyền thanh truyền hình X   

16 Chi cục Thống Kê X   

17 Ngân Hàng Chính sách X   

18 Chi cục Thuế X   

19 TT Giáo dục thường xuyên X   

20 Công an huyện X   

21 Ban Chỉ huy quân sự huyện X   

 

 




