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I. TÌNH HÌNH CHUNG
6 tháng đầu năm 2019, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực
phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2018; đồng thời, bám sát sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và 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; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Chương trình công tác
năm 2018 và Chương trình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính
phủ, Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của tỉnh ủy, Nghị quyết số 150/NQHĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày
25/12/2018 của Huyện Ủy, Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND
huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 chỉ đạo các phòng ban, cơ
quan, đơn vị, địa phương khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện các
nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát
triển, văn hóa - xã hội có tiến bộ, tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã
hội được đảm bảo và giữ vững, công tác phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và
Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện được duy trì. Kết quả đạt được cụ thể như sau:
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG NĂM 2019

1. Kinh tế
1.1. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp
* Ngư nghiệp: Tổng sản lượng thuỷ sản 6 tháng ước đạt 14.206 tấn, đạt
52,6% kế hoạch, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Trong đó: sản lượng khai thác ước đạt
6.730 tấn, đạt 49,3% kế hoạch, tăng 3,5% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng
ước đạt 7.476 tấn, bằng 56% kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi
trồng thủy sản thực hiện 3.210 ha1, đạt 99,6% kế hoạch, tăng 0,2% so với cùng kỳ.

1
Trong đó: nuôi nhuyễn thể đạt 2.310 ha, nuôi tôm đạt 70 ha, nuôi hải sản khác đạt 790 ha, nuôi cá nước
ngọt đạt 40ha.
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* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng toàn huyện đến nay đạt 503,8 ha2, bằng
33,3% so với KH năm giảm 8,8% so với cùng kỳ3. Sản lượng lương thực đạt 1006,3 ,
giảm 89,4% so với cùng kỳ.
* Chăn nuôi: Các xã, thị trấn đã tích cực phối hợp với Trung tâm Dịch vụ kỹ
thuật nông nghiệp hướng dẫn các hộ chăn nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng
chống dịch bệnh cho vật nuôi; xử lý kịp thời những gia súc, gia cầm bị mắc bệnh
do thời tiết thay đổi, không để lây lan ra diện rộng. Thực hiện vệ sinh khử trùng
tiêu độc môi trường chuồng trại, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo yêu cầu.
Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đã xảy ra một số bệnh thông thường
trên đàn gia súc, gia cầm; đặc biệt, đã xảy ra dịch tả lợn Châu Phi tại 7/12 xã, thị
trấn4.
Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo thành lập 02 chốt kiểm dịch tại khu vực
Cầu 2 Vân Đồn và Trạm thu phí Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Các Tổ tổ chức trực
24/24h. Công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi được triển khai đồng bộ
từ huyện đến xã, thị trấn và tận từng thôn, khu. Các lực lượng chức năng đã tiến
hành các công tác phòng chống dập dịch, tiêu hủy theo đúng quy trình.
* Lâm nghiệp:
Toàn huyện trồng được 294 ha rừng tập trung, đạt 49,1% KH, tăng 45,8%
so với cùng kỳ. Khai thác gỗ rừng trồng các loại ước đạt 26.830m3 đạt 178,9% so
với kế hoạch, tăng 62,2% so với cùng kỳ.
Công tác quản lý, bảo vệ rừng được các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm
soát chặt chẽ.
1.2. Tiểu thủ công nghiệp
Hoạt động sản xuất nước mắm và mộc dân dụng được duy trì thực hiện tốt.
Trong 6 tháng, toàn huyện sản xuất ước đạt 457.000 lít, bằng 28,4% KH, bằng
42% so với cùng kỳ; sản xuất mộc dân dụng 6 tháng ước thực hiện 822m3, bằng
53,9% KH, tăng 0,2 % so với cùng kỳ.
1.3. Thương mại-Dịch vụ-Du lịch:
Hoạt động thương mại được duy trì ổn định, hàng hóa cung cấp đủ nhu cầu
tiêu dùng của nhân dân trong huyện.
Công tác kiểm soát giá các mặt hàng được thực hiện nghiêm túc. 6 tháng,
Đội quản lý thị trường số 2 đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng
kiểm tra, xử lý: 90 vụ vi phạm, phạt tiền 111,1 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy:
68,071 triệu đồng.
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Trong đó: Lúa vụ đông xuân cấy ước đạt 268 ha, giảm 8,8% so cùng kỳ, đạt 35,7% kế hoạch năm. Cây ngô
trồng ước đạt 25 ha, bằng 100% so cùng kỳ, đạt 45,5% kế hoạch năm. Rau xanh trồng ước đạt 94,3 ha, giảm 8,3%
so cùng kỳ, đạt 53,9% kế hoạch năm. Khoai lang trồng ước đạt 34 ha, giảm 12,8% so kế hoạch, đạt 68% kế hoạch
năm. Lạc trồng ước đạt 36 ha, giảm 4% so cùng kỳ, tăng 5,1 lần so kế hoạch năm. Cây hàng năm khác trồng ước đạt
8,6 ha, tang 7,5% so cùng kỳ, đạt 57,3% kế hoạch năm. Sản lượng một số cây trồng so cùng kỳ; ngô ước đạt 72,5
tấn, tăng 26,1%; khoai lang ước đạt 217,6 tấn, giảm 8,6%; lạc ước đạt 43,2 tấn, giảm 4%; rau xanh ước đạt 1.233,3
tấn, giảm 7,27%.
3
Diện tích gieo trồng giảm so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do thu hồi một số diện tích đất sản xuất phục
vụ công tác GPMB các dự án trên địa bàn.
4
Trên địa bàn huyện đã phát hiện và ban hành Quyết định công bố ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại các xã: Đông
Xá, Đoàn Kết, Bình Dân, Đài Xuyên, Hạ Long, Bản Sen, Minh Châu.
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Các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phối hợp, triển khai có hiệu
quả công tác phòng chống buôn lậu cả trên đường bộ và tuyến biển; trên địa bàn
không xảy ra các vụ buôn lậu.
Hoạt động du lịch và quản lý nhà nước về du lịch được duy trì thực hiện
thường xuyên; tổ chức kiểm tra, rà soát các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch
trên địa bàn.
Hoàn thiện và ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của Ban
du lịch sinh thái cộng đồng trên đảo Quan Lạn và quy chế hoạt động du lịch sinh
thái trên đảo Quan Lạn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao chất lượng
dịch vụ du lịch năm 2019; tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn, bảo vệ
cảnh quan, môi trường tại các bãi tắm trên địa bàn huyện.
Lượng khách du lịch đến địa bàn huyện 6 tháng ước : 848.000 lượt, bằng
70,5% KH, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa ước đạt: 834.920
lượt; khách quốc tế ước đạt: 13.080 lượt.
Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai dự án Du
lịch cộng đồng trên đảo Quan Lạn5; phối hợp tổ chức chương trình Famtrip để giới
thiệu và lấy ý kiến tham gia cho 2 hành trình khám phá6. Đẩy mạnh công tác quảng
bá xúc tiến du lịch Vân Đồn. Xây dựng nội dung tuyên truyền nâng cao chất lượng
dịch vụ du lịch theo chủ đề công tác năm 2019.
Dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân
và du khách.
2. Tài chính – Tín dụng
2.1. Tài chính
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. Một số chỉ tiêu thu vượt cao
so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ7.
Chi ngân sách ước thực hiện 6 tháng: 324,6 tỷ đồng, đạt 55% KH tỉnh,
huyện giao, tăng 33,7% so với cùng kỳ. Trong đó, chi xây dựng cơ bản: 97,8 tỷ
đồng, đạt 53% so với dự toán tỉnh và huyện giao; chi thường xuyên: 194,26 tỷ
đồng, đạt 49% so với dự toán tỉnh, huyện.
Chi ngân sách cấp huyện được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân
sách nhà nước và các Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh.
2.2. Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn 6
tháng ước thực hiện 2.845,264 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu:
5

Dự án JICA hỗ trợ xây dựng, in ấn sơ đồ tập gấp 2 hành trình 10.000 bản, báo cáo Ban chỉ đạo dự án Tăng trưởng
xanh về tiến độ thực hiện dự án du lịch trên đảo Quan Lạn. Tiếp nhận và cắm biển do dự án JICA bàn giao; lấy ý
kiến tham gia các bên liên quan đối với dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban du lịch sinh thái cộng đồng
trên đảo Quan Lạn.
6
02 hành trình khám phá: (1) hành trình “một ngày làm ngư dân”; (2) hành trình “lịch sử và văn hóa hào hùng” trên
đảo Quan Lạn. Chương trình có sự tham gia của 25 doanh nghiệp là các đơn vị lũ hành trong nước và các đơn vị
truyền thông.
7
Thuế GTGT khu vực Doanh nghiệp nhà nước: đạt 245% dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm, bằng 608% so với
cùng kỳ; thuế NQD đạt 65% dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm, bằng 179,5% so với cùng kỳ; Thu nhập cá nhân ước
đạt 103% dự toán huyện giao, bằng 153,4% so với cùng kỳ; Lệ phí trước bạ: đạt 83% so với KH tỉnh và huyện giao,
bằng 1175,5 % so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 90% dự toán tỉnh, huyện giao bằng 134,8%; thuế phi nông nghiệp:
đạt 115% so với KH tỉnh và huyện giao, bằng 1200,9% so với cùng kỳ.
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0,38% tổng dư nợ (giảm 36,7% so với cùng kỳ). Tổng dư nợ vốn tín dụng ước đạt
1.850,994 tỷ đồng, trong đó cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh 1.436,207 tỷ
đồng, lĩnh vực phi sản xuất 347,439 tỷ đồng.
Doanh số cho vay đạt 1.019,191 tỷ đồng, trong đó: cho vay ngắn hạn
748,649 tỷ đồng, cho vay trung và dài hạn 270,542 tỷ đồng.
3. Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, Đề án 196
và công tác dân tộc
Ngay từ đầu năm 2019, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện đã tổ
chức Hội nghị sơ kết đánh giá 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới và phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn
mới” giai đoạn 2016-2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp
triển khai thực hiện trong năm 2019-2020. 100% các xã, thị trấn đã xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đề ra các mục
tiêu, chỉ tiêu cụ thể phấn đấu thực hiện trong năm 2019.
Đến nay, toàn huyện đạt bình quân 17/20 tiêu chí, 46/53 chỉ tiêu tăng 02 tiêu
chí và 02 chỉ tiêu so với đầu năm 2018. 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới8 bằng
54,5%. Trong năm, 2019 phấn đấu thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Đoàn
Kết, Thắng Lợi; 01 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao: xã Hạ Long.
Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục triển khai xây dựng thôn, vườn đạt chuẩn
nông thôn mới trong năm 2019 trong đó đề ra 22 thôn triển khai xây dựng thôn đạt
chuẩn, 55 vườn đạt chuẩn nông thôn mới (mỗi xã chọn tối thiếu 02 thôn và 05
vườn đạt chuẩn nông thôn mới). Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát đánh giá các chỉ
tiêu, tiêu chí so với Bộ tiêu chí thôn, vườn đạt chuẩn nông thôn mới.
Chỉ đạo xây dựng 10 “khu nuôi trồng thủy sản mẫu” tại các xã Đông Xá, Hạ
Long, Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng (mỗi xã 02 khu nuôi trồng thủy sản mẫu).
Năm 2019 huyện phân bổ nguồn kinh phí thực hiện 25.810,6 triệu đồng,
trong đó phân bổ cho 13 danh mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và hỗ
trợ xi măng hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn với tổng kinh phí 15.258,4
triệu; phân bổ 10.172,2 triệu đồng cho 14 danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản
xuất và Chương trình OCOP.
Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã, phường một
sản phẩm. Xây dựng triển khai các kế hoạch chương trình OCOP. Tăng cường
tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị sản xuất, cộng đồng dân cư đăng ký sản phẩm
mới năm 20199.
- Công tác dân tộc được các cấp chính quyền tập trung thực hiện tốt, nhất là
việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Chỉ đạo các địa phương chọn cử 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.
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6 xã đạt chuẩn nông thôn mới: xã Đông Xá, Hạ Long, Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, Thắng Lợi.
9
Có 3 sản phẩm mới đăng ký tham gia chương trình đã đc Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh chấp thuận,
nâng tổ số sản phẩm OCOP của huyện lên 25 sản phẩm. trong đó 07 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên

5
Xây dựng và triển khai tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân
tộc trên địa bàn huyện.
Thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu DTTS huyện Vân Đồn
lần thứ III năm 2019. Triển khai kế hoạch chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội đại
biểu các dân tộc thiểu số huyện. Hướng dẫn các phòng ban, cơ quan, các xã, thị
trấn chọn cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III
năm 2019; lựa chọn và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2018. Trong 6 tháng đầu năm, không
xảy ra các vụ việc phức tạp, không có điểm nóng trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số trên địa bàn huyện.
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, trật tự đô thị:
6 tháng đầu năm, thực hiện thỏa thuận 23 quy hoạch 10; Lấy ý kiến, tham gia
ý kiến vào 06 quy hoạch 11; Công bố công khai 05 quy hoạch12.
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(1) Thoả thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cửa hàng xăng dầu thôn
Đồng Cậy, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn; (2) thoả thuận quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm kiểm soát
Biên phòng Cái Rồng tại thị trấn Cái Rồng, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; (3) thoả thuận điều chỉnh cục
bộ lô đất K1 – Khu đô thị Hải Đăng và địa điểm lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trụ sở làm việc Công an
Khu kinh tế Vân Đồn tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; (4) điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết
xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư, khu hành chính và hạ tầng xã hội; (5) thoả thuận mặt bằng hướng tuyến đường
dây trung áp cấp điện cho hạng mục trạm biến áp thu phí Đoàn Kết; (6) Thoả thuận Điều chỉnh quy hoạch chi tiết
xây dựng tỷ lệ 1/500 Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Mon Bay Vân Đồn tương
tác hoạt động du lịch; (7) thoả thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu
phức hợp thương mại cao cấp Bán đảo Cổng chào, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn; (8) thoả thuận mặt bằng
hướng tuyến đường dây trung áp 35KV cấp điện cho trạm biến áp chiếu sáng Dự án ĐTXD tuyến đường giải trí cao
cấp Vân Đồn, Khu kinh tế Vân Đồn; (9) thỏa thuận Nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500 các lô LK1, LK2,
LK3, LK6, CX – 01, CX – 02, CX -3B,SR01, HLB thuộc khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn harbor
City; (10) chấp thuận phương án cải tạo sửa chữa đường dây trung áp công trình sửa chữa cải tạo xuất tuyến 22kv và
các nhánh rẽ đường dây 22kv; (11) Thoả thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự
án Khu phức hợp thương mại cao cấp Bán đảo Cổng chào, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn; (12) thỏa thuận nhiệm vụ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phân khu A, phân khu C, phân khu D, phân khu E khu vực đảo Ngọc Vừng,
huyện Vân Đồn; (13) thỏa thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch Khu công nghiệp Y dược công nghệ cao Vân
Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; (14) thỏa thuận điều chỉnh hướng tuyến xây dựng cấp phép thi công đường
ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi kết cấu giao thông đường bộ của đường tỉnh 334 từ km 5+ 825 đến Km 9 +
220 hồ Mắt Rồng; (15) thỏa thuận địa điểm nghên cứulập quy hoạch chi tiết xây dựng tổ hợp giáo dục công nghê
cao phần mềm FPT tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn; (16) Thoả thuận quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết xây dựng
1/500 Khu khai thác đất phục vụ san nền Dự án khu tổng hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonase Vân Đồn Harbor City tại
xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn; (17) thỏa thuận nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu phức
hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn; (18) thỏa thuận địa điểm nghiên cứu lập
Quy hoạch dự án Vega City Vân Đồn; (19) thỏa thuận Nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ quy
hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng White Pearl, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn; (20) thỏa thuận địa điểm
nghiên cứu Dự án khai thác cát tại xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn; (21) thỏa thuận Mặt bằng hướng tuyến dự án cải
tạo nâng cấp đường tỉnh 334, đoạn từ Km 30 + 750m đến Km 31 + 050m, huyện Vân Đồn; (22) thỏa thuận địa điểm
nghiên cứu Quy hoạch xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn; (23) thảo
thuận Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Sân golf và khu dân cư
Mon Bay Vân Đồn tương tác hạt động du lịch.
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(1) Tham gia ý kiến địa điểm nghiên cứu quy hoạch chi tiết dự án tổ hợp công nghệ cao, thương mại tự do
và khu đô thị thông minh Vân Đồn; (2) tham gia ý kiến về Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000
Khu vực đảo Vạn Cảnh, Khu kinh tế Vân Đồn; (3) tham gia ý kiến đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kinh doanh hạ
tầng Khu đô thị mới Ao Tiên, huyện Vân Đồn; (4) Tham gia ý kiến vào dự án Luật kiến trúc; (5) tham gia ý kiến sửa
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Công tác quản lý trật tự đô thị được thực hiện nghiêm túc, trong đó tập trung
công tác quản lý đối với hoạt động vận tải taxi trên địa bàn huyện; 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. Triển khai dự án lắp đặt Camera giao
thông trên một số tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.
4.2. Quản lý xây dựng, xây dựng cơ bản:
- Công tác quản lý các hoạt động xây dựng được thực hiện đảm bảo quy định.
Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp phép xây dựng nhà ở cho 208 công trình; thẩm định
báo cáo nhiệm vụ, báo cáo kinh tế kỹ thuật dự toán công trình: 31 công trình.
- 6 tháng đầu năm 2018, đã bàn giao đưa vào sử dụng 07 công trình. Tiếp tục
đẩy nhanh tiến độ thi công đối với 34 công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn (10
công trình vốn tỉnh, 24 công trình vốn huyện). Đồng thời, hoàn thiện các bước khởi
công mới đối với 47 công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn (04 công trình vốn
tỉnh, 28 công trình vốn huyện, 7 công trình vốn sự nghiệp kiến thiết kinh tế và sự
nghiệp giáo dục, 08 công trình vốn bãi ngang).
Tổng nguồn vốn được cấp năm 2019: 390,073 tỷ đồng, tiến độ giải ngân vốn
6 tháng đầu năm 82,089 tỷ đồng đạt 21% kế hoạch.
4.3. Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ đất đai, tài
nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Thường trực Ủy ban nhân dân huyện tăng cường
kiểm tra cơ sở, kịp thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, các địa phương xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng.
6 tháng đầu năm 2019, tình hình đất đai trên địa bàn huyện cơ bản ổn định,
không có nhiều biến động. Công tác quản lý đất đai được tăng cường, số vụ vi
phạm về đất đai giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng, UBND
huyện đã ban hành 356 quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường bổ
sung cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Chỉ đạo xử lý 06 trường hợp
vi phạm pháp luật về đất đai tại các xã: thị trấn Cái Rồng, Đoàn Kết, Ngọc Vừng,
Quan Lạn; thực hiện khắc phục hậu quả vi phạm đất đai trên địa bàn các xã, thị
trấn.
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục được quan tâm
thực hiện. 6 tháng năm 2018, toàn huyện đã cấp 866 giấy chứng nhận QSDĐ (cấp
giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu 90 trường hợp; cấp đổi, cấp lại 300 trường hợp;

chữa cải tạo xuất tuyến 22KV lộ 479E5.27 và các nhánh rẽ đường dây 22KV đảm bảo cấp điện cho xã Hạ Long, các
khu vực du lịch tại Bãi Dài và chùa Cái Bầu huyện Vân Đồn; (6) xin ý kiến tham gia vào quy hoạch tổng mặt bằng
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà văn hóa thôn Đông Đá và quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết xây đựng tỷ lệ 1/500
Trung tâm văn hóa thể thao và Chợ Trung tâm xã Thắng lợi.
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(1) Công bố quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Di chuyển đường dây điện 35KV danh giới

GPMB khai thác đất tập trung dự án đảo Cái Bầu; (2) Công bố Điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Ao Tiên
xã Hạ Long, huyện Vân Đồn; (3) Công khai mỏ đất phục vụ san lấp đường cao tốc huyện Vân Đồn; (4) Công khai
quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân
Đồn tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn; (5) công khai quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu khai thác
đất phục vụ san nền dự án Khu tổ hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn tại thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện
Vân Đồn.
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cấp giấy sau khi nhận chuyển quyền sử dụng đất 433 trường hợp; tách thửa, hợp
thửa: 01 trường hợp; giao đất ở 42 trường hợp).
Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện, chuyển kết quả về
Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Triển
khai các nhiệm vụ thống kê; hoàn thành kiểm kê đất đai 2019 tại 12 xã thị trấn.
Lập phương án bổ sung các vị trí giá đất vào bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
thực hiện từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
Tập trung thực hiện rà soát việc giao đất, thuê đất, quản lý, sử dụng đất
rừng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện theo
chỉ đạo của tỉnh13.
Thực hiện các biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản đối với các hộ gia đình,
cá nhân vi phạm về đất đai chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong năm 2019.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác nạo vét
luồng, khai thác vận chuyển tại các xã Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng; giám
sát việc khai thác, vận chuyển, cung cấp cát xốp; không để lợi dụng việc khai thác
cát xốp để khai thác khoáng sản trái phép.
Phối hợp với Cục cảnh sát Môi trường – Bộ công an và Công an tỉnh tổ chức
thành công Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tuần lễ biển đảo
Việt Nam. Thực hiện việc đấu thầu công khai Dịch vụ công ích trên địa bàn huyện.
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đề án nâng cao công tác quản lý đô thị, vệ
sinh môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020. Duy trì công tác thu gom
và xử lý rác thải trên địa bàn nội bảo Cái Bầu và duy trì hoạt động Lò đốt rác thải
xã Quan Lạn.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát xốp
phụ vụ nuôi nhuyễn thể trên địa bàn, giám sát việc khai thác, vận chuyển, cung cấp
cát xốp của đơn vị thi công; không để lợi dụng việc khai thác cát xốp để khai thác
khoáng sản trái phép.
4.4. Công tác GPMB
Toàn huyện tập trung thực hiện công tác GPMB đối với 43 dự án trọng
điểm. Đến nay, đã có 08 dự án cơ bản bàn giao xong mặt bằng cho chủ đầu tư14, 07
13

+ Đất rừng của hộ gia đình, cá nhân:- Số trường hợp đã có quyết định giao/thuê đất lâm nghiệp:
902 trường hợp với diện tích khoảng 13248,7 ha, tập trung ở các xã Bản Sen, Hạ Long, Vạn Yên, Quan Lạn,
Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Bình Dân, Đoàn Kết. Số trường hợp chưa có quyết định giao/thuê đất lâm nghiệp: 1.118
trường hợp với diện tích khoảng 3532.82 ha, tập trung ở các xã Bình Dân, Quan Lạn, Vạn Yên, Minh Châu…
Số trường hợp đã có quyết định thu hồi: 45 trường hợp với diện tích 249,7324 ha. Số thửa đất lâm nghiệp chưa cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 1580 thửa với diện tích 3532,82 ha.
+ Đất NTTS:Diện tích đất mặt nước ven biển, bãi triều có thể NTTS toàn huyện là 8.350 ha, trong đó, diện
tích đã đưa vào quy hoạch của tỉnh là 3.850 ha. Từ năm 2000 đến nay, UBND huyện đã tổ chức giao/cho thuê đất có
mặt nước NTTS cho 419 trường hợp hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn huyện. Diện tích đã giao/thuê 896 ha.
Số trường hợp đang sử dụng đất mặt nước, bãi triều NTTS nhưng chưa được cấp phép giao/thuê đất ước tính hiện
nay: trên 500 trường hợp với tổng diện tích xin giao/thuê khoảng 384,5 ha.
14

08 dự án cơ bản bàn giao xong mặt bằng: (1) Vũng SX giống nguyễn thể tại xã Vạn Yên; (2) Hồ chứa
nước Đồng Dọng (Các hộ trong phạm vi ngập lụt) cơ bản đà hoàn thành 44/45 hộ, còn lại hộ ông Liêu Văn Quân;
(3) Khu khai thác đất tập trung của huyện; (4) Dự án di dân lên bờ xã Thắng Lợi; (5) Lô 38-42 thuộc khu đô thị
Thống nhất; (6) Chợ trung tâm xã Minh Châu; (7) Trung tâm văn hóa thể thao xã Minh Châu; (8) Nghĩa trang xã
Thắng Lợi.

8
dự án đã bàn giao mặt bằng đạt trên 90%15, 28 dự án còn lại đang triển khai theo
kế hoạch.
5. Văn hoá - xã hội:
5.1. Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao:
Tập trung tuyên truyền “Mừng Đảng - Mừng Xuân năm 2019” gắn với chào
mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện16. Tập trung tổ
chức tốt các hoạt động thể dục thể thao Mừng Đảng -Mừng xuân Kỷ Hợi 2019,
triển khai Kế hoạch hoạt động Thể dục thể thao năm 2019; hướng dẫn các xã, thị
trấn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019; thành lập Đội
tuyển tham gia giải thể thao chào mừng ngày Thể thao Việt Nam tại thành phố Hạ
Long.
Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thành công Ngày hội văn
hóa công nhân viên chức lao động lần thứ VII năm 2019.
Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các lớp năng khiếu hè năm 2019
đảm bảo yêu cầu.
5.2. Truyền thanh - Truyền hình:
Duy trì tốt việc tiếp âm, tiếp sóng Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói
Việt Nam, Đài PTTH Quảng Ninh và thực hiện tốt các chuyên mục Tuyên truyền,
phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh huyện. Thực hiện chương trình
truyền thanh địa phương với nhiều tin bài, phóng sự và duy trì việc đăng tải tin bài
trên Cổng thông tin điện tử huyện. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện Chương
trình phát thanh địa phương kịp thời phản ánh các hoạt động về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
5.3. Giáo dục - Đào tạo
- Duy trì nề nếp dạy và học, ổn định sĩ số, nâng cao chất lượng giờ dạy. Tiếp
tục nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn cho các kỳ thi học sinh giỏi17. Hoàn
15

07 dự án đã bàn giao mặt bằng đạt trên 90%: (1) Xây dựng quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ
dưỡng cao cấp tại khu Ao Tiên, xã Hạ Long; (2) Điểm khai thác đất số 3 phụ vụ thi công Cảng hàng không Quảng
Ninh; (3) Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn 1 (phần mở rộng); (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) Khu sạt trượt 22 hộ thuộc dự án đường công viên Phức hợp + 04 hộ đất ở.
16
Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 –
03/02/2019); tuyên truyền kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên phủ, kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890-19/5/2019).
17
-THCS có 164 học sinh tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, trong đó có 64 giải:
+ Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá toàn huyện có tổng số 117 học sinh tham gia (giảm 131
học sinh tham gia so với năm học trước), có 35 giải, tương đương 29,91% (so với năm học trước tăng 2,09 %),
trong đó 01 giải nhất (tăng 01 giải so với năm học trước), 05 giải nhì (so với năm học trước giảm 08 giải), 06 giải

ba (so với năm học trước giảm 13 giải), 23 giải khuyến khích (giảm 31 giải so với năm học trước).
+ Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh toàn huyện Vân Đồn có 01 sản phẩm tham gia dự thi đạt
giải; tham gia giải có 02 học sinh (đạt 01 giải Tư thuộc về trường THCS Hạ Long).
+ Giải Điền Kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh năm học 2018-2019 có tổng số 45 vận động viên
tham gia (tăng 07 em so với năm học trước), có 28 giải (tăng 02 giải so với năm học trước), trong đó có
06 giải nhất (giảm 02 giải so với năm học trước); 12 giải nhì (tăng 02 giải với năm học trước); 10 giải ba
(tăng 02 giải với năm học trước)
- Cấp THPT (chỉ tính 02 trường công lập và TTGDNN&GDTX) có 51 học sinh tham gia và đạt
giải tại các cuộc thi cấp tỉnh, cụ thể: 09 giải nhất (trong đó có 01 giải văn hóa và 08 giải điền kinh); 08
giải nhì (trong đó có 06 giải văn hóa và 02 giải điền kinh); 10 giải ba (trong đó có 10 giải văn hóa và 0
giải điền kinh); 24 giải khuyến khích (trong đó 24 giải văn hóa).

9
thành chương trình kế hoạch dạy học và tổ chức tổng kết năm học 2018- 2019. Kết
quả đánh giá 2 mặt giáo dục đối với học sinh phổ thông và chất lượng chăm sóc,
nuôi dưỡng đối với trẻ mầm non trên toàn địa bàn huyện tăng so với năm học
trước, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, tỷ lệ lên lớp vào tốt nghiêp đạt cao18.
- Toàn huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
- Triển khai tốt công tác bàn giao học sinh về địa phương trong thời gian
nghỉ hè. Định hướng phụ huynh cho con em tham gia các lớp dạy kỹ năng: học
bơi, học kỳ quân đội... trong 3 tháng hè.
- Tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Chuẩn bị tốt
các nội dung phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019.
5.4. Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình: 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. Các chương trình y tế quốc gia hoạt động đúng tiến độ.
Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
bệnh theo từng loại dịch bệnh phát sinh; đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, thuốc,
hóa chất và các phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai
phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm.
Công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện
thường xuyên, có hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện không xảy
ra dịch bệnh lớn trên người, không xảy ra ngộ độc thực phẩm.
- Công tác Dân số - KHHGĐ: Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông,
công tác tư vấn, vận động tới những đối tượng khó tiếp cận, đối tượng có nguy cơ
sinh con thứ 3 trở lên và cấp phát dịch vụ KHHGĐ kịp thời cho các đối tượng
phòng tránh mang thai ngoài ý muốn đạt hiệu quả.
5.5. Lao động - Thương binh và Xã hội
Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tổ chức thăm, tặng quà Tết cho các
đối tượng chính sách, xã hội kịp thời, đảm bảo chế độ. Rà soát, lập danh sách điều
dưỡng người có công năm 201919. Chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp thường xuyên
cho các đối tượng chính sách; chi trả đầy đủ kịp thời cho 1.483 đối tượng đang
hưởng chế độ bảo trợ xã hội; 86 trẻ em theo Quyết định 292 của huyện; chi trợ cấp
một lần cho 31 đối tượng.
- Rà soát tăng, giảm các đối tượng chính sách xã hội, đối tượng là con đẻ của
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng
tháng. Rà soát, lập danh sách chi mừng thọ người cao tuổi tròn 80, 85, 90, 95, 100
và trên 100 tuổi năm 2019.
- Xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã
hội năm 2019; Kế hoạch thực hiện công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em 2019.

18

Cấp tiểu học: tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp đạt 97,81%; Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiều
học đạt 100%.
Cấp THCS: tỷ lệ chuyển lớp đạt 99,45%; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,67%.
19
Kết quả, có 187 đối tượng đến niên hạn điều dưỡng, trong đó 144 đối tượng điều dưỡng tập
trung, điều dưỡng tại gia đình 73 đối tượng, kinh phí 85.470.000đ.
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- Công tác lao động, việc làm: 6 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho
786/1500 lượt lao động, đạt 52,4% so với kế hoạch huyện giao.Tỷ lệ lao động qua
đào tạo: 58,2%, đạt 98,6% so với kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ.
Công tác giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm ước
giảm 34/60 hộ bằng 56,6% kế hoạch tỉnh giao; 34/70 hộ bằng 48,57% kế hoạch
huyện giao; giảm từ 2,24% xuống còn 2,01% (giảm 0,23%).
Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm,
ma túy và phòng chống tội phạm được duy trì thực hiện có hiệu quả; không để
phán sinh tụ điểm mới về tệ nạn xã hội.
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. Xây dựng Kế hoạch luyện tập Chuyển
trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Kế hoạch công tác quân sự.
- Tổ chức tập huấn cho Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơ quan, Chỉ huy
trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS 12 xã, thị trấn và phụ trách 17 Đơn vị tự vệ.
- Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2019; Lễ ra quân huấn luyện và phát
động thi đua “tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – thi đua giành ba nhất”.
6.2. An ninh: Tình hình an ninh chính trị, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo,
tuyến biển ổn định; hoạt động của người nước ngoài và Việt kiều về thăm thân, du
lịch tại địa phương được kiểm soát chặt chẽ; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
và giữ vững.
6 tháng, trên địa bàn huyện xảy ra 10 vụ phạm pháp hình sự, giảm 03 vụ so
với cùng kỳ. Công an huyện đã điều tra làm rõ 100% số vụ; phát hiện, bắt giữ 05
vụ, 08 đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy (giảm 05 vụ so với cùng
kỳ); 01 vụ, 02 đối tượng phạm tội đánh bạc, thu giữ 1,5 triệu đồng. Các vụ việc
được cơ quan Công an xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Công tác quản lý tội phạm về kinh tế - môi trường được tăng cường, các lực
lượng chức năng (các Đồn Biên phòng: Quan Lạn, Ngọc Vừng; Công an huyện
Vân Đồn; Vườn quốc gia Bái Tử Long) đã phối hợp với các địa phương đã phát
hiện, xử lý vi phạm: 08 trường hợp khai thác thủy sản trái phép bằng hình thức
xung kích điện.
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được thực hiện tốt. Công an
huyện đã khởi tố 14 vụ, 22 bị can (giảm 06 vụ, 06 bị can so với cùng kỳ); kết luận
điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 11 vụ, 15 bị can (giảm 09 vụ, 14 bị
can). Công tác bắt giam giữ xử lý đúng người, đúng pháp luật không có oan sai.
Duy trì thường xuyên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tổ chức
tuyên truyền luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đến 1.940 học sinh, cán
bộ giáo viên các trường trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng
chức năng đã kiểm tra, xử lý 2.763 trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt hành
chính 783,300 triệu đồng. Tuy nhiên, trong 6 tháng, đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao
thông, bị thương 02 người; 01 vụ tự ngã do không làm chủ được tốc độ.
7. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; thanh tra; tư pháp
- Trong 6 tháng, Ủy ban nhân dân và Thường trực tiếp công dân huyện đã
tiếp 243 lượt công dân, với 168 vụ việc ; tiếp nhận 226 đơn kiến nghị, phản ánh; đã
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giải quyết xong 110/168 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.
- Công tác thanh tra tập trung thụ lý giải quyết dứt điểm 31/53 đơn khiếu
nại. Hoàn thiện và ban hành kết luận việc cấp giấy CNQSD đất 20. Tiếp tục thực
hiện thẩm tra, xác minh cấp GCNQSD đất theo quy định21.
- 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 được thực hiện theo quy trình, quy
định. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 01/01/2019.
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được duy trì, trong 6 tháng huyện đã tổ
chức 29 cuộc tuyên truyền với 1.651 lượt người tham dự, phát 3190 tài liệu, đăng
tải và phát trên phương tiện thông tin đại chúng 31 tin, bài tuyên truyền, phổ biến
pháp luật.
- Công tác chứng thực đảm bảo theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày
16/02/2015 của Chính phủ. 6 tháng, đã đã chứng thực bản sao tiếng Việt: 337
trường hợp; chứng thực chữ ký bản dịch: 441 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 15
trường hợp.
Công tác quản lý về hộ tịch được thực hiện nghiêm túc; đã giải quết theo
quy định 12 trường hợp hộ tịch trong nước. 26 trường hợp hộ tịch nước ngoài.
Công tác xử lý vi phạm hành chính được tăng cường. 6 tháng đầu năm 2019
, Ủy ba nhân dân huyện đã ban hành 29 quyết định xử phạt và cưỡng chế thi
hành22. Tổng số tiền nộp phạt: 330,4 triệu đồng.
8. Công tác cải cách hành chính, Chính quyền điện tử và hoạt động của
Trung tâm hành chính công huyện
Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện đầy đủ trên 06 nội
dung (cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa
hành chính); Tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; kế hoạch
tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019; kế hoạch xác định chỉ số đánh giá kết
quả cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; kế hoạch kiểm tra
công vụ. Triển khai cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức
độ 4.
Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá, phân tích Chỉ số cải cách hành chính
(PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan
hành chính nhà nước (SIPAS). Triển khi đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị (DGI)
cấp huyện năm 2018 đối với các xã Đài Xuyên, Bản Sen và thị trấn Cái Rồng.
20

Hoàn thiện và ban hành kết luận về việc cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông bà Tạ Văn Châu – Nông Thị
Choong; hoàn thiện và ban hành kết luận việc cấp giấy CNQSD đất cho hộ Vũ Văn Nụ, thôn Cống Đông, Thắng
Lợi; hoàn thiện và báo cáo kết quả xác minh giải quyết đơn khiếu nại của và Nguyễn Thị Nổng, thôn 8, xã Hạ
Long.; hoàn thiện và ban hành kết luận việc cấp GCNQSD đất cho hộ gia đinh ông Đỗ Huy Đảm, Trịnh Tiến
Thanh, Dương Thị Liên.
21
Xác minh việc cấp GCNQSD đất, việc chuyển nhượng đất theo GCNQSD đất số vào sổ 3950 ngày 03/6/2013
mang tên ông Cao Mạnh Hà- bà Nguyễn Thị Thanh Tâm; xác minh, kết luận việc cấp GCNQSD đất số vào sổ 3362
cấp ngày 09/2/2010 mang tên ông Vũ Mạnh Hòa- bà Hoàng Thị Thủy, thôn 8 xã Hạ Long.
22
Trong đó có 21 quyết định xử phạt; 08 Quyết định khắc phục hậu quả; 08 quyết định cưỡng chế khắc phục hậu
quả.
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Chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai
sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Thực hiện nghiêm về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; chấn
chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực thi công vụ.
Tại Trung tâm Hành chính công huyện đã niêm yết 379/379 thủ tục hành
chính cấp huyện; trong 6 tháng, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý 8.207 hồ sơ,
trong đó: đã giải quyết 7.610 hồ sơ; đang giải quyết 498 hồ sơ; 99 hồ sơ quá hạn.
Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt: 97,543%.
Duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử thành phần huyện; 6 tháng đầu
năm 2019 thực hiện đăng tải 230 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 180
văn bản chỉ đạo, điều hành của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện.
9. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện
Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã chủ động, tập trung chỉ đạo, điều
hành các cơ quan, phòng ban, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ có
trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực. 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 11NQ/HU ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về
phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Hàng tháng, hàng quý tổ chức kiểm điểm việc
triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch; kịp thời khắc phục những khó
khăn, hạn chế và chú trọng việc kiểm tra thực hiện tại một số địa phương, đơn vị.
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo một số
nội dung trọng tâm cụ thể như 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. Tổ chức tốt các hoạt động Mừng Đảng –
Mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo trật tự an toàn
giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019 trên địa
bàn huyện.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh chống buôn
lậu, gian lận thương mại; tăng cường công tác vệ sinh môi trường; 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.
- Chỉ đạo 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; Triển khai cung cấp và sử
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Triển khai thực hiện chủ đề
công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ huyện về “nâng cao chất lượng và hiệu quả
dịch vụ” trên địa bàn huyện Vân Đồn.
- 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.
- 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.
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- Xây dựng, ban hành các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trên các
lĩnh vực23.
- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cụ thể:
(1) Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng dịp Tết; (2) Quản lý
công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ, trộm, cắp tại di tích năm 2019; (3) Quản
lý đất đai, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn; (4) Chỉ đạo phối
hợp công tác đảm bảo an ninh an toàn hoạt động bay tại Cảng Hàng không quốc tế
Vân Đồn; (5) Quản lý hoạt động kinh doanh Karaoke trên địa bàn huyện; (6) Chỉ
đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; (7) Tăng cường công tác quản lý xử
lý đất bãi triều, rừng ngập mặn, đất nuôi trồng thủy sản; (8) Rà soát xử lý các
trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn;
(9) Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài; (10) Tăng cường công tác đảm
bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện; (11) Quản lý hoạt động vật liệu nổ công
nghiệp trên địa bàn huyện; (12) tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em;
(13) tăng cường quản lý đối với hoạt động vận tải bằng taxi trên địa bàn huyện;
(14) tăng cường công tác quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn
huyện; (15) tăng cường 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; (16)
tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biển Vân Đồn; (17) đảm
bảo an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân trên địa
bàn; (18) tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các
cơ sở; triển khai công tác xây dựng cơ bản năm 2019.
- 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.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày thành
lập huyện và công tác thi đua khen thưởng của huyện; hội nghị tổng kết công tác
đảm bảo an toàn giao thông năm 2018 trên địa bàn huyện; hội nghị tổng kết phòng
23

Kế hoạch về cải cách hành chính, kế hoạch tham gia hội chợ OCOP Quảng Ninh xuân 2019; kế hoạch tổ
chức “ Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019; 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 kiểm tra công vụ năm 2019; Kế hoạch tuyên truyền và
xuống đường diễu hành hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019; Kế hoạch triển khai thi hành
luật an ninh mạng; Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại huyện Vân Đồn giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch tuyên
truyền về đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm 2019; Kế hoạch triển khai đề án
chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 -2025;
Kế hoạch triển khai thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2019; Kế hoạch hoạt động phòng chống HIV/AIDS năm
2019; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Kế hoạch triển khai
đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong nhứng năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019
– 2025; Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ
công tác hòa giải tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện; kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày khoa
học và công nghệ Việt Nam năm 2019; kế hoạch thực hiện chương trình dân số KHHGĐ năm 2019; kế hoạch tổ
chức lễ phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động tháng công nhân năm 2019; kế hoạch tổ chức hội nghị
tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc; kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động an toàn
vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác công đoàn, phòng chống cháy nổ; kế hoạch tham gia hội
chợ OCOP Quảng Ninh hè 2019; kế hoạch thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2019.
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chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Xây dựng kế hoạch và phương án
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.
- Chỉ đạo triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu DTTS
huyện Vân Đồn lần thứ III năm 2019.
- Phối hợp với Cục cảnh sát Môi trường – Bộ công an và công an tỉnh tổ
chức thành công Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tuần lễ
biển đảo Việt Nam.
- Thành lập các Đoàn kiểm tra, các tổ công tác liên ngành để tổ chức thực
hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực24.
- 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.
10. Tình hình thực hiện chủ đề năm 2019 của tỉnh, huyện
10.1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Ngày 11/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn đã ban hành Kế hoạch
số 53/KH-UBND về việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất
lượng và hiệu quả dịch vụ” trên địa bàn huyện Vân Đồn.
Chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo các nội dung yêu cầu tại
Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 11/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; giao
nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, cơ quan, địa phương thực hiện; giao phòng Tài
chính – kế hoạch, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện.
- Chỉ đạo UBND các xã duy trì các hoạt động văn hóa dân gian như hát
Soọng cô, hò biển trong các dịp Lễ, Tết...
- Xây dựng triển khai kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số dịch vụ công trực
tuyến và dịch vụ bưu điện công ích năm 2019.
- Chỉ đạo các xã, thị trấn thống kê rà soát các văn phòng, đại lý kinh doanh
lữ hành trên địa bàn huyện để thực hiện quản lý nhà nước đối với các công ty lữ
hành.
- Chỉ đạo các ngành chú trọng công tác thông tin truyền thông như xây dựng
trang thông tin điện tử của huyện, trang fanpage, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,
4 phục vụ tốt các nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

24

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; Đoàn kiểm tra, thẩm
định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
huyện Vân Đồn; Đoàn kiểm tra hành nghề y dược tư nhân kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng năm 2019;
Đoàn kiểm tra đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã năm 2018; Tổ công tác liên ngành kiểm tra, kiểm soát
việc vận chuyển gia súc, gia cầm tại khu vực Trạm thu phí cao tốc Vân Đồn – Hạ Long; Tổ công tác liên ngàn kiểm
tra xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản trên địa bàn; Tổ chống dịch khi
phát hiện có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Vân Đồn,Đoàn kiểm tra công vụ
năm 2019; Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 .Ban tổ chức ngày hội văn hóa thể thao công nhân
viên chức lao động lần thứ VII năm 2019 chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam. Thành
lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018- 2019. Kiện toàn Hội đồng xét công nhận xã duy trì đạt
bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020; kiện toàn Ban chỉ đạo tháng hành động vì trẻ em và các hoạt
động quản lý thanh thiếu nhi học sinh năm 2019; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật lao
động an toàn vệ sinh lao động bảo hiểm xã hội, công tác công đoàn và phòng chống cháy nổ; thành lập đoàn kiểm
tra công tác quản lý sử dụng đất làm vật liệu san lấp khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
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10.2. Kết quả triển khai thực hiện
- Trên cơ sở Kế hoạch số 53/KH-UBND, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị,
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.
- Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch và quảng cáo du lịch được
quan tâm thực hiện; Tập trung tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng thế
mạnh, hình ảnh du lịch Vân Đồn trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng
thông tin điện tử thành phần huyện.
- Phối hợp với các sở ngành tổ chức thành công chương trình kết nối tuyến
Vân Đồn – Quan Lạn – Minh Châu với các tỉnh, thành trong nước; thu hút trên 300
lượt đại biểu đến từ các đơn vị kinh doanh lũ hành đến từ Hà Nội và các tỉnh phía
Nam, các cơ quan truyền thông đến dự và đưa tin.
- Tiếp tục phối hợp với Ban quản lý dự án JICA, Sở du lịch triển khai dự án
du lịch cộng đồng trên đảo Quan Lạn; tiếp nhận và cắm biển do dự án JICA bàn
giao; lấy ý kiến tham gia các bên liên quan đối với dự thảo quy định chức năng,
nhiệm vụ của Ban du lịch sinh thái cộng đồng trên đảo Quan Lạn. Chạy thử 2 hành
trình để chuẩn bị chương trình Famtrip.
- Tiếp tục tham gia ý kiến đối với đề án Vườn Quốc gia Bái Tử Long, xây
dựng các hoạt động du lịch từ năm 2013-2018.
- Hệ thống dịch vụ du lịch, hệ thống cơ sở lưu trú được quan tâm, đầu tư
nâng cấp có quy mô lớn hơn và đạt tiêu chí cao hơn so với các năm trước, tổng số
cơ sở lưu trú hiện có trên địa bàn huyện: 168 cơ sở với 1946 phòng, trong đó:
khách sạn 3 sao: 01 cơ sở với 50 phòng; khách sạn 2 sao: 07 cơ sở với 150 phòng;
khách sạn 1 sao: 15 cơ sở với 286 phòng; nhà nghỉ và nhà ở có phòng cho khách
du lịch thuê: 88 cơ sở với 757 phòng; còn lại chưa thẩm định và xếp hạng 57 cơ sở
với 703 phòng.
Dịch vụ du lịch đã được các đơn vị quan tâm, khai thác bước đầu đáp ứng
nhu cầu của du khách. Thời gian khách lưu trú tại địa phương bình quân đạt 1,5
ngày. Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực du lịch 10-15%; quy mô hành khách 25%/năm.
dịch vụ du lịch đã được các đơn vị quan tâm, khai thác bước đầu đáp ứng nhu cầu
của du khách. Các khu du lịch nghỉ dưỡng đã được các doanh nghiệp chú trọng đầu
tư từ chất lượng phòng nghỉ đến các dịch vụ...như Khu du lịch của Xí nghiệp hợp
lực Mai Quyền, Công ty Vân Hải Viglacera. Huyện xây dựng xong đề án gắn liền
với địa danh cam Vân Đồn, phố đi bộ đang được tìm địa điểm triển khai thực hiện.
- Các địa phương đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao thu hút đông
đảo người dân tham gia.
- Tập trung thực hiện công tác đầu tư trên địa bàn, đặc biệt các công trình
liên quan đế hạ tầng cho du lịch như các công trình thuộc lĩnh vực giao thông như
các tuyến đường trục chính xã Minh Châu, xã Thắng Lợi, xã Quan Lạn, chỉnh
trang đô thị từ cầu Vân Đồn đến xã Hạ Long, chỉnh trang cảnh quan đô thị khu vực
hồ Mắt Rồng...
- Tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động tại chợ, hoạt động của
Cảng Cái Rồng đảm bảo các hoạt động thương mại và nhu cầu mua bán của người
dân.
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- Tiếp tục tạo điều kiện để dịch vụ tài chính ngân hàng phát triển, trên địa
bàn huyện có 05 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng, tổng vốn huy đông tăng trung
bình trên 20%.
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 thường xuyên nắm tình hình tư tưởng,
tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên; tập trung tuyên truyền, vận
động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền chủ đề năm
công tác năm 2019 về“nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ”.
Tiến hành đánh giá chương trình phối hợp công tác năm 2018, triển khai
Chương trình phối hợp công tác năm 2019.
Phối hợp thăm, tặng quà Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách- xã
hội trên địa bàn huyện, già làng, trưởng bản có uy tín trong cộng đồng dân cư Tổ
chức thăm tặng quà thanh niên trên địa bàn huyện lên đường nhập ngũ năm 2019.
Tặng quà cho các cháu thiếu nhi ngày tết thiếu nhi 1/6/2019.
Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện kỳ cam kết không buôn bán,
tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo và đèn trời; triển khai hoạt động đảm bảo
trật tự ATGT; phòng cháy, chữa cháy; công tác chống buôn lậu, gian lận thương
mại, hàng giả; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm...
Tuyên truyền các tầng lớp nhân dân đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi
trường trên toàn huyện; duy trì tốt phong trào Ngày Chủ nhật xanh tại các địa bàn
dân cư.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
* Ưu điểm: Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động xây
dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành các
phòng ban, cơ quan, địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức các
nhiệm vụ trên các lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo theo đúng chỉ đạo
của Tỉnh và Huyện ủy Vân đồn. 6 tháng năm 2019, kinh tế tiếp tục phát triển, một
số chỉ tiêu cơ bản tăng so với cùng kỳ như: tổng thu ngân sách tăng 0,4%, Sản
lượng nuôi trồng thủy sản tăng 5,9%, lượng khách du lịch đến địa bàn huyện tăng
17,3%, sản xuất mộc dân dụng tăng 0,2% ... Công tác GPMB các dự án trọng điểm
có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, tài
nguyên và môi trường được tăng cường. Văn hóa – xã hội, cải cách hành chính
được triển khai hiệu quả. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của BCH Đảng
bộ huyện về “ nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” được thực hiện nghiêm
túc. Kỷ luật, kỷ cương công vụ ngày càng nề nếp, hoạt động của Trung tâm Hành
chính công và Cổng thông tin điện tử thành phần huyện được duy trì tốt. Tình hình
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững.
Tập thể Ủy ban nhân dân huyện phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nhất trí
trong nội bộ; thường xuyên sâu sát cơ sở; tích cực kiểm tra thực địa, tăng cường
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương.
Từ đó thực hiện công tác chỉ đạo điều hành linh hoạt có trọng tâm, trọng điểm,
hiệu quả.
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* Một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:
(1) Công tác lập, phê duyệt một số quy hoạch còn chậm do chủ trương của
tỉnh tạm dừng triển khai dự án để điều chỉnh quy hoạch chung.
Tình trạng xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép còn diễn ra, công tác kiểm
tra xử lý trước, trong, sau cấp phép còn hạn chế do việc quản lý quy hoạch, quản lý
xây dựng, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng tại một số địa
phương chưa chặt chẽ, thiếu kiên quyết. Do công tác quản lý xây dựng tại địa
phương chưa tốt, khi phát hiện lập hồ sơ không đúng mẫu, không kiên quyết, sau
khi lập hồ sơ xử lý không có biện pháp ngăn chặn để các hộ vi phạm tiếp tục xây
dựng.
(2) Hạ tầng giao thông còn hạn chế, nhiều dự án đang triển khai chật hẹp,
lưu lượng xe vận tải, xe du lịch tăng nên dẫn đến tình trạng ùn tắc, tai nạn giao
thông.
(3) Tiến độ giải ngân vốn nông thôn mói năm 2019 đạt thấp, tình hình triển
khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới chuyển biến chậm, nhất là về
thực hiện xây dựng Khu dân cư đạt chuẩn, Vườn đạt chuẩn do một số cấp ủy,
chính quyền địa phương chưa tích cực vào cuộc và các phòng chuyên môn chưa
tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương triển khai thực hiện.
(4) Tiến độ GPMB, thi công công trình xây dựng cơ bản một số dự án, công
trình chậm so với yêu cầu; chủ trương đầu tư một số dự án chậm phê duyệt dẫn đến
các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo chậm triển khai; nguyên nhân chủ yếu là do
vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng; công tác xác nhận nguồn
gốc đất và xây dựng giá đất để lập phương an GPMB còn chậm, kéo dài.
(5) Chất lượng môi trường, vệ sinh môi trường còn có mặt hạn chế do hiện
nay, trên địa bàn huyện đang triển khai rất nhiều dự án trộng điểm của tỉnh, của
huyện, việc xây dựng cở hạ tầng, vận chuyển nguyên vật liệu, khai thác đất phục
vụ san nền...
(6) Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là
các khiếu nại liên quan đến việc bồi thường của các dự án; số lượng đơn thuộc
thẩm quyền giải quyết còn nhiều. Việc thụ lý giải quyết một số vụ khiếu nại phức
tạp thuộc thẩm quyền phải kéo dài quá thời gian quy định. Nguyên nhân là do chưa
tạo được những chuẩn mực chung về giá bồi thường đất, và cơ chế bồi thường tài
sản; việc thay đổi, điều chỉnh pháp luật thường xuyên có liên quan đến chính sách
bồi thường, hỗ trợ cũng ảnh hưởng đến nghời dân tại dự án bồi thường chậm, kéo
dài. Nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật về đất đai và pháp luật về
khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế, một số trường hợp người dân mặc dù hiểu rõ
các quy định của pháp luật song cố tình không chấp hành quyết định đã giải quyết
đúng pháp luật.
PHẦN THỨ II
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

1. Tiếp tục 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
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và huyện; tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của huyện về “Nâng cao
chất lượng và hiệu quả dịch vụ”.
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. Phát triển kinh tế toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển
nuôi trồng thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
- Hướng dẫn nông dân sản xuất đảm bảo tiến độ mùa vụ; chủ động phòng trừ
dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, phòng chống thiên tai, hạn chế mức thấp nhất
những rủi ro do dịch bệnh và thời tiết gây ra. Duy trì tốt hoạt động của các Tổ công
tác liên ngành tại chốt kiểm dịch tại khu vực Cầu 2 Vân Đồn và Trạm thu phí Cao
tốc Hạ Long - Vân Đồn. Tăng cường, quyết liệt thực hiện công tác phòng chống
bệnh dịch tả lợn Châu Phi; chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành công tác
phòng chống dập dịch, tiêu hủy theo đúng quy trình.
- Rà soát hiện trạng nuôi trồng thủy sản; định hướng, cảnh báo cho các hộ
nuôi trồng về giống kỹ thuật, vùng nuôi, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ nuôi
trồng thủy sản. Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi lựa chọn nguồn con giống
đảm bảo chất lượng, giống phải được kiểm dịch. Tăng cường công tác quản lý,
giám sát, kiểm tra, xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch,
xử lý các trường hợp vi phạm xâm lấn luồng giao thông thủy.
- 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 công tác phối hợp giữa
các lực lượng chức năng để tuần tra, kiểm soát trên biển, trên bộ, thực hiện tốt
công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường quản lý chất cấm
trong chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm những trường hợp vi
phạm.
- Quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh
thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
- Triển khai 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 xung yếu trước mùa
mưa bão năm 2019; tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ
đê, 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
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền
địa phương và công tác tuyên truyền đối với các nội dung Chương trình 135, Đề án
196 và các chính sách dân tộc đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, nhất
là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, các xã đảo.
Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch xây dựng
nông thôn mới năm 2019, xây dựng thôn vườn đạt chuẩn nông thôn mới. Hoàn
thiện hồ sơ đối với những thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới.
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Chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí mục tiêu
theo kế hoạch đã xây dựng, tập trung giải ngân nguồn vốn đảm bảo kế hoạch và
đúng theo quy định.
Tập trung chỉ đạo 02 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thiện các chỉ
tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn. các xã khác thực hiện kế hoạch hoàn thiện các tiêu
chí chưa đạt, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.
Tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu DTTS huyện lần thứ III năm
2019. Chỉ đạo các địa phương quan tâm hơn nữa đến những người có uy tín trong
đồng bào dân tộc thiểu số, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước tới người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
4. Tiếp tục chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tài chính – tín dụng
- Tăng cường quản lý khai thác tốt các nguồn thu; nâng cao chất lượng và
hiệu quả sử dụng tài chính công, tăng cường công kiểm tra về quản lý thu chi tài
chính.
Thực hiện tốt công tác quản lý hiệu quả giá cả thị trường, quản lý kinh
doanh và doanh nghiệp, cải thiện môi tường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất
kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện phát triển sản xuất có hiệu quả.
- Thực hiện và quản lý tốt các nguồn vốn vay tín dụng, nhất là vốn tín dụng
chính sách; 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. Đẩy nhanh tiến độ thi
công các dự án, các công trình xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng công tác
giám sát, nghiệm thu công trình; quản lý chặt chẽ quá trình thi công xây dựng.
Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, đặc biệt khâu lựa chọn nhà thầu, lựa
chọn nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm, năng lực thực hiện gói thầu, dự án theo đúng
tiến độ.
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
Tăng cường rà soát, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trên các lĩnh
vực: quy hoạch, xây dựng, đất đai, giao thông vận tải.
- Quy hoạch xây dựng: Tiếp tục tập trung công bố những quy hoạch đã được
duyệt, thẩm định các công trình xây dựng, cấp phép xây dựng nhà ở trên địa bàn
huyện.
- Về đất đai: Hoàn thành việc lập, trình, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020; hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch
cấp GCNQSD đất (lần đầu) năm 2019.
Tăng cường công tác rà soát tổng thể việc giao đất, thuê đất, quản lý, sử
dụng đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình, cá nhân.
Đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập hồ sơ cấp GCNQSD đất, cấp đổi cấp lại
GCNQSD đất đồng loạt tại các xã Đài Xuyên, xã Quan Lạn, xã Minh Châu.
- Giao thông vận tải: Rà soát, bổ sung các tuyến đường thiếu biển báo hiệu
đường bộ; đất hành lang đường bộ; rà soát các hộ nuôi trồng thủy sản vi phạm
luồng trên địa bàn huyện.
- Quản lý tài nguyên khoáng sản: Tăng cường quản lý khai thác cát, cung
cấp cát xốp phục vụ nuôi trồng thủy sản.
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- Giám sát chặt chẽ hoạt động thu gom, xử lý rác thải của công ty TNHH
Môi trường-Đô thị Vân Đồn, hoạt động của Lò đốt rác xã Quan Lạn. Tuyên truyền,
vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn bảo vệ môi
trường.
7. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB,
nhất là 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).
Thực hiện tốt việc xác định loại đất, giá đất cụ thể các Dự án để phục vụ
công tác thu hồi đất; thẩm định phương án bồi thường GPMB; ra các quyết định
thu hồi đất, bồi thường GPMB các dự án trên toàn huyện đảm bảo quy định.
Duy trì có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực
hiện tốt công tác GPMB. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; thực hiện
cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không nghiêm túc chấp hành bàn
giao mặt bằng theo quy định.
8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chỉ đạo các
xã, thị trấn tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh,
của huyện.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hoá, du lịch,
dịch vụ du lịch; Tiếp tục phối hợp triển khai dự án du lịch cộng đồng trên đảo
Quan Lạn. Tuyên truyền về an toàn du lịch hè năm 2019. Quản lý tốt các hoạt động
tại các đền, chùa trên địa bàn, tổ chức tốt Lễ hội truyền thống Vân Đồn năm 2019.
- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tại các bãi tắm, điểm du lịch;
Phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh trẻ em.
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn.
- Duy trì và phát huy các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh
– Truyền hình, Cổng thông tin điện tử thành phần huyện phục vụ cho công tác
tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
- Đổi mới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục để nâng cao
tính chủ động sáng tạo trong hoạt động giáo dục. Rà soát bổ sung các tiêu chí và
giải pháp thực hiện kế hoạch và lộ trình công tác Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo
thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục theo yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tập huấn
chuyên môn cho giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục để đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong năm học 2019-2020.
Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực, nhất là các Trạm Y tế xã, thị trấn
phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt các biện
pháp phòng chống dịch bệnh trên người; chú trọng công tác kiểm tra vệ sinh an
toàn thực phẩm.
- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Triển khai kế hoạch dạy nghề cho
lao động nông thôn 2019, phối hợp với các cơ sở dạy nghề hoàn thiện hồ sơ mở
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lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Tổng hợp điều tra cung lao động năm 2019,
tiến hành nhập cung cầu, lao động vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về thị
trường lao động.
- Triển khai tập huấn, hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối
năm 2019; Phối hợp với Mặt trận tổ quốc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo
năm 2019.
- Tiếp tục triển khai các mô hình bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2019; phối
hợp triển khai các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu và các hoạt động hưởng ứng
Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm
72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2019; thăm tặng quà cho thương
binh, bệnh binh ốm đau, gia đình khó khăn.
- Thực hiện các biện pháp tuyên truyền 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.
- Quản lý chặt chẽ các hoạt động tôn giáo và người nước ngoài đến địa phương.
Duy trì việc đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là khu vực các dự án. Thực
hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm.
10. Duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; thanh tra; tư pháp
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại với công dân; 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.
Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tư pháp, chú trọng công tác tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân; tập trung hòa giải cơ sở.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông thin trong công tác đăng ký và quản
lý hộ tịch, công tác chứng thực.
11. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, duy trì hoạt động của
Chính quyền điện tử, Trung tâm Hành chính công huyện
Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách
hành chính năm 2019. Triển khai công tác kiểm tra công vụ năm 2019.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công huyện. Thực
hiện tốt việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt thủ tục hành chính. Nâng cao chất
lượng phục vụ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi
cho doanh nghiệp phát triển và phục vụ nhân dân.
- Duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử
thành phần 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. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ XI, HĐND huyện
khóa XIX.
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14. Duy trì có hiệu quả công tác phối hợp 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. Tuyên truyền về kết quả Đại hội Đại
biểu DTTS huyện lần thứ III năm 2019, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện
Vân Đồn lần thứ XX, nhiệm kỳ 1019-2024; Tuyên truyền 90 năm thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam./.
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Chỉ tiêu kinh tế xã hội

Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh
2010):
Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, ngư
nghiệp; công nghiệp, xây dựng;
dịch vụ.

Đơn vị
tính

Kế hoạch năm
2019

Kết quả thực
hiện 6 tháng
đầu năm 2019

So sánh
với KH
năm (%)

%

18

11,5

44,2

%

nông, lâm, ngư nghiệp

%

10,2

6,4

62,74

công nghiệp, xây dựng

%

20,7

16,9

81,64

dịch vụ

%

23,2

23,7

102,15

USD

3.560

3.288

Tỷ đồng

341,7

236,504

69,2

%

59

58,2

98,6

3

Thu nhập bình quân đầu người

4

Thu ngân sách Nhà nước trên địa
bàn

5

Tỷ lệ lao động qua đào tạo
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6

7

8
9

Lao động được giải quyết việc làm
mới

Tỷ lệ hộ nghèo

Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm
y tế
Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy
dinh dưỡng (chiều cao theo tuổi):

Lao động

1.500

786

52,4
Giảm
0,23%,
đạt
38,33%
KH

%

1,64

2,01

%

94

92,6

%

Giảm xuống còn
8,7%

Giảm xuống
còn 7.8

giường/1
vạn dân

43,37

43,37

10

Duy trì và nâng cao chất lượng
giường bệnh

11

Giảm tỷ lệ con thứ 3

%

0,6

0,01

12

Giữ ổn định độ che phủ rừng

%

54

54

100

%

98

98

100

%

92

92

100

%

95

95

100

%

100

100

100

13
14

15

16

Tỷ lệ dân số nông thôn được cung
cấp nước hợp vệ sinh
Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp
nước sạch
Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu
gom và xử lý(Sau khi nâng cấp đô
thị Thị trấn Cái Rồng lên loại IV)
Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý:

100
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