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BÁO CÁO 
Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện  

6 tháng đầu năm,  nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối  năm 2019 
 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN 6 
THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Về nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội: 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch, các Phó chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2019, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trong đó tập trung 
chỉ đạo những nội dung trọng tâm sau: 

1.1. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các Nghị quyết của 
tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2019. Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân 
sách năm 2019. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-
CP năm 2019 của Chính phủ, Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04 tháng 12 năm 
2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 25 tháng 
12 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 
2019; tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh “Nâng cao hiệu 
quả và chất lượng dịch vụ”.  

1.2. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động sản xuất, phát 
triển kinh tế toàn diện và đạt được kết quả tích cực. 

Tổng giá trị sản xuất ước đạt: 2.285.2 triệu đồng, bằng 44,2% so với kế 
hoạch, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ 
tăng giá trị sản xuất: Nông- lâm- ngư nghiệp: 6,4%, Công nghiệp – Xây dựng: 
16,9%, Thương mại - Dịch vụ; 23,7%.  

Tổng sản lượng thủy sản đạt 14,206 tấn, đạt 52,6% kế hoạch (bằng 104,8% 
so với cùng kỳ); tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 503,8 ha, đạt 33,3 % so 
với KH năm (bằng 98,8% so với cùng kỳ); sản xuất nước mắm đạt 457.000 lít, đạt 
28,4 % KH (bằng 42% so với cùng kỳ); khách du lịch đến địa bàn huyện đạt 
848.000 lượt người, bằng 70,5% kế hoạch (bằng 117,3% so với cùng kỳ); Thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng: 236, 504 tỷ đồng, đạt 69,2%  dự toán 
năm 2019, bằng 104% so với cùng kỳ; hoạt động tín dụng của các ngân hàng trên địa 
bàn huyện được duy trì, thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp. 

1.3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh chống 
buôn lậu, gian lận thương mại; Triển khai cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực 
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tuyến mức độ 3, mức độ 4; thông tin, tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra về an toàn 
thực phẩm; tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2019 trên địa bàn 
huyện.  

1.4. Chỉ đạo triển khai phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019; 
Công bố dịch bệnh tả lợn Châu Phi tại các xã, Tập trung chỉ đạo các phòng ban, cơ 
quan, đơn vị địa phương triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn 
Châu Phi trên địa bàn huyện; thực hiện nghiêm túc việc tiêu độc, khử trùng chuồng 
trại, tiêu hủy lợn chết do dịch bệnh.  

1.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, 
xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường: (1) Quản lý đất đai, ngăn chặn, xử lý các 
trường hợp vi phạm trên địa bàn; (2) Triển khai thực hiện kiểm kê đất đai và lập 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;(3) Rà 
soát công tác quản lý đất bãi triều, rừng ngập mặn, đất nuôi trồng thủy sản; (4) Rà 
soát xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng, khai thác khoáng sản trái 
phép trên địa bàn; (5) Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, công tác bảo vệ 
môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng một lần (6) 
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; (7) Giải quyết 
vướng mắc liên quan đến công tác GPMB dự án. 

Phối hợp với Cục cảnh sát Môi trường - Bộ Công an và Công an tỉnh tổ chức 
Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường  thế giới và Tuần lễ biển đảo Việt Nam. 

1.6. Kiểm tra, rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, tập 
trung phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã hoàn thành nông 
thôn mới. 

1.7. Chỉ đạo thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa – xã hội: (1) Tổ chức thực hiện 
các chính sách an sinh xã hội; (2) Tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em; 
(3) Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; (4) Quản lý hoạt 
động kinh doanh Karaoke trên địa bàn huyện; (5) Tuyên truyền về công tác dân tộc 
và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện; lựa chọn đại biểu là người có 
uy tín trong đồng bào dân tộc tham dự hội nghị tập huấn kiến thức và tham quan 
học tập kinh nghiệm trong tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc 
thiểu số của tỉnh đợt I năm 2019. 

1.8. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương giữ gìn, đảm bảo quốc 
phòng – an ninh: trong đó tập trung: (1) Tổ chức giao nhận quân năm 2019 đảm 
bảo chỉ tiêu, chất lượng (2) Tổ chức các cuộc diễn tập đảm bảo yêu cầu; (3) Xử lý 
các vụ việc vi phạm pháp luật đảm bảo quy định; (4) Tăng cường công tác quản lý 
người nước ngoài; (5) Chỉ đạo phối hợp công tác đảm bảo an ninh an toàn hoạt 
động bay tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn; (6) chỉ đạo các địa phương kiên 
quyết xử lý dứt điểm xe công nông và xe 3 bánh tự chế lưu hành trên các tuyến 
đường giao thông công cộng trên địa bàn huyện; (7) Tăng cường công tác đảm bảo 
an toàn giao thông trên địa bàn huyện; (8) Tăng cường quản lý đối với hoạt động 
vận tải bằng taxi trên địa bàn huyện; (9) Chú trọng công tác tuyên truyền  kiểm tra 
giám sát các hoạt động liên quan đến các chương trình giới thiệu sản phẩm khuyến 
mại bán hàng đa cấp; (10) Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến 
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biển Vân Đồn; (11) đảm bảo an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng 
của người dân trên địa bàn; (12) Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng 
cháy chữa cháy tại các cơ sở. 

1.9 Duy trì công tác đối thoại với công dân, thực hiện công tác tiếp dân và 
giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo quy định.  

2. Ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện 

Từ ngày 01/01 đến ngày 17/6/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận, xử 
lý 6.592 hồ sơ, văn bản; ban hành 3.803 văn bản trên các lĩnh vực; trong đó có 
2.113 quyết định, 1.077 công văn,  216 thông báo, 139 báo cáo, 258 giấy mời. Cơ 
bản các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của 
Ủy ban nhân dân huyện. Hàng tháng, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 
làm việc và đôn đốc các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực 
hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM , CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNC 

CUỐI NĂM 2019 

1. Triển khai Chương trình công tác năm 2019; chỉ đạo, điều hành việc tổ 
chức 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; tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 
2019 của BCH Đảng bộ tỉnh và BCH Đảng bộ huyện. 
 Kiểm tra việc tổ chức triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 
Huyện ủy, HĐND huyện; kiểm tra việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực 
hiện nhiệm vụ năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
         2. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện trên các lĩnh vực 

- Về sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp 
Phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền 

quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân. Tập trung sản xuất đảm bảo tiến độ mùa 
vụ; chủ động phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, hạn chế mức thấp nhất 
những rủi ro do dịch bệnh và thời tiết gây ra; đặc biệt tập trung cao độ trong việc tổ 
chức thực hiện các biện pháp dập dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. 

- Về du lịch, dịch vụ, thương mại 
Nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý tốt giá cả thị trường, vệ sinh an toàn 

thực phẩm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên 
biển, trên bộ, thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; 
quản lý tốt việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm. Xử 
lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 31/5/2016 của 
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch, dịch vụ  huyện Vân Đồn đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  

- Về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
Khuyến khích ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp sản xuất có giá 

trị gia tăng cao; đảm bảo khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế vốn có của huyện. 
Duy trì các sản phẩm có lợi thế của huyện như chế biến ngọc trai, hải sản, sản xuất 
nước mắm.… 
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- Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 
2019. Kiểm tra, khắc phục sửa chữa các công trình thủy lợi xung yếu; tăng cường 
công tác quản lý đê điều, chủ động phòng chống bão, lũ trên địa bàn huyện. 

Chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô năm 2019. 
3. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, Đề án 196 đạt 

mục tiêu phấn đấu và lộ trình đề ra và thực hiện tốt công tác dân tộc  
Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016 - 2020. Chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện tốt các nội 
dung chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, Đề án 196 và các chính 
sách dân tộc năm 2019. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu DTTS huyện 
Vân Đồn lần thú III năm 2019. 

Chỉ đạo các địa phương quan tâm hơn nữa đến người có uy tín trong đồng 
bào dân tộc thiểu số. Tổ chức đại hội phổ biến cung cấp thông tin cho người có uy 
tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2019. 

Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tổ chức thực 
hiện kịp thời, đúng quy định về việc thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách 
đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tài chính - tín dụng 
- Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đảm bảo theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng tài chính 
công, tăng cường công tác kiểm tra về quản lý thu chi tài chính.  

- Thực hiện và quản lý tốt các nguồn vốn vay tín dụng; chỉ đạo xử lý nợ 
đọng trên địa bàn, giảm tỷ lệ nợ xấu. 

5. Tập trung thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng đồng 
bộ: Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công; đẩy nhanh tiến 
độ thi công các dự án đầu tư đặc biệt là  các dự án lớn, đã có kế hoạch vốn đầu tư; 
quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư công. 

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, 
trật tự đô thị, xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, giao thông vận tải, 
môi trường. Rà soát, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực. 

7. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB 
đối với các dự án trên địa bàn; trong đó tập trung GPMB các Dự án: (1) Tuyến 
đường trục chính trung tâm Cái Rồng (đường 58m); (2) Xây dựng quần thể sân 
gofl khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Ao Tiên, xã Hạ Long ; 
(3) Khu nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City huyện Vân Đồn; (4) Khu xen 
kẹp giữa Cảng hàng không và đường giao thông trục chính; (5) Đường giao thông 
trục chính từ Cảng hàng không Quảng Ninh đến khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí, 
cao cấp Vân Đồn, Khu kinh tế Vân Đồn ( đoạn nối đến hàng rào tuyến đường công 
viên phức hợp 4km).  

8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trong đó 
tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh karaoke; duy 
trì, triển khai các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; duy trì và phát 
huy hoạt động Đài Truyền thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử thành phần 
huyện phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trên địa 
bàn huyện; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên người; chú 
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trọng công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chính sách an sinh 
xã hội, nhất là các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công; triển khai hiệu 
quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, thực hiện các biện 
pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng; triển khai công tác đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn 2019; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khoẻ nhân dân; thực hiện các biện pháp tuyên truyền phù hợp, thiết thực 
trong công tác Dân số - KHH gia đình; phòng chống tệ nạn xã hội.  

9. Thực hiện các biện pháp đảm bảo 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. 

10. Duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; thanh tra; tư pháp. 
Tập trung giải quyết  các vụ việc phức tạp, kéo dài, các đơn thư tồn đọng, giải quyết 

dứt điểm từ cơ sở; không để tụ tập đông người trước trụ sở làm việc, không để nhân dân 
khiếu kiện vượt cấp.  

11. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, duy trì hoạt động của 
Chính quyền điện tử, Trung tâm Hành chính công huyện 

12. Tiếp tục tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của BCH Đảng 
bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ” . 

13. Duy trì có hiệu quả công tác phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế, 
các sở, ngành của tỉnh và Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện; nhất là công tác 
phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chính sách về bồi 
thường, GPMB, chấp hành các quy định về quy hoạch, đất đai, xây dựng./. 

 
Nơi nhận: 
- TT.UBND tỉnh (b/c); 
- TT HU, TT.HĐND huyện (b/c); 
- Đ/c CT, các đ/c PCT UBND huyện (c/đ);  
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 
- Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 
2016-2021; 
- Chánh, Phó Chánh VP phụ trách tổng hợp; 
- Lưu VT./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 Mạc Thành Luân 
 
 


	Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 31/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch, dịch vụ  huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  



