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 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8/2019 

1. Kinh tế 
1.1. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 
* Ngư nghiệp: Sản lượng thuỷ sản tháng 8 ước đạt 3.112 tấn, trong đó: sản 

lượng khai thác  đạt 1.375 tấn; sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.737 tấn. Tổng sản 
lượng thuỷ sản 8 tháng  đạt 20.135 tấn, bằng 74,6% KH, bằng 113,8% so với cùng 
kỳ1. 

* Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 8 tháng ước đạt 1.113,4 ha2, bằng 
73,6% KH, bằng 100,1% so với cùng kỳ. 

* Chăn nuôi: Duy trì công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; các 
lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng chống dập dịch, tiêu hủy theo đúng 
quy trình3.Việc xử lý, chôn lấp, tiêu hủy lợn đã được thực hiện kịp thời, đảm bảo 
yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn, không để xảy ra nguy cơ dịch bệnh lây lan, gây ô 
nhiễm môi trường 

* Lâm nghiệp: Trong tháng 8, toàn huyện ước trồng 63 ha rừng tập trung, 8 
tháng ước trồng 480,7 ha, bằng 80,1% kế hoạch, bằng 71,6% so với cùng kỳ. Khai 
thác gỗ rừng trồng các loại tháng 8 ước đạt 2.010 m3, 8 tháng đạt 49.730 m3 , bằng 
331,5% kế hoạch, bằng 265,2% so với cùng kỳ. 

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. 8 tháng, huyện đã 
lập biên bản và xử lý 06 vụ vi phạm phát luật về quản lý bảo vệ rừng, các vụ vi 
phạm đều được xử lý đúng quy định của pháp luật. 

1.2. Tiểu thủ công nghiệp 

                                         
1 Trong đó: sản lượng khai thác ước đạt 9.410 tấn bằng 69% KH bằng 107,9% so với cùng kỳ; sản lượng 

nuôi trồng ước đạt 10.725 tấn bằng 80,3% KH, bằng 119,6% so với cùng kỳ.  
2 Trong đó: - Lúa xuân gieo cấy đạt 730ha (đạt 105,8% so với KH vụ, đạt 101% so với cùng kỳ). Ngô trồng 

đạt  40,5ha (đạt 90% so với KH vụ, đạt 103,8% so với cùng kỳ).  Khoai lang trồng đạt 61,3 ha (đạt 136,2% so với 
KH vụ, đạt 97,3% so với cùng kỳ). Lạc trồng  ước đạt 53ha (đạt 106% so với KH vụ, đạt 98,1% so với cùng 
kỳ). Cây hàng năm khác: đậu rau, đậu lấy hạt khác, hành, tỏi,… ước đạt 54,5 ha. 
 3 Tính đến hết ngày 19/8/2019. Trên địa bàn huyện Vân Đồn có  Xảy ra tại 163 hộ/21 thôn/7 xã. Làm chết 
và buộc tiêu hủy 2346 con lợn (308 lợn nái, 12 lợn đực giống, 1829 lợn thịt và 197 con lợn con), tương đương 
144.565,9 kg thịt hơi. Ước tính thiệt hại trên 5,632 tỷ đồng. 



 

 

2 

Duy trì hoạt động sản xuất nước mắm và mộc dân dụng. Trong tháng 8, toàn 
huyện sản xuất được 78.000 lít nước mắm, 8 tháng đạt 615.000 lít, bằng 38,2% 
KH, bằng 48,4% so với cùng kỳ; sản xuất mộc dân dụng tháng 8 thực hiện 148m3, 
8 tháng thực hiện 1.116m3, bằng 73,2% KH, bằng 111,8% 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 trên địa bàn huyện.  
Các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phối hợp, thường xuyên 

kiểm soát giá các mặt hàng. Trong tháng, Đội quản lý thị trường số 2 đã chủ trì, 
phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn các hộ 
kinh doanh thực hiện kinh doanh đảm bảo theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý 
vi phạm hành chính 13 vụ, phạt tiền 9,15 triệu đồng4.  

Công tác phòng chống buôn lậu được thực hiện nghiêm túc trên cả đường bộ 
và tuyến biển; trong tháng, trên địa bàn không xảy ra các vụ buôn lậu. 

Duy trì thực hiện Dự án du lịch cộng đồng trên đảo Quan Lạn; cung cấp về 
sở Du lịch 300 ấn phẩm các loại về du lịch Vân Đồn để chuẩn bị công tác quảng bá 
tại các hội nghị, hội thảo du lịch của tỉnh. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng 
cường công tác quản lý bãi tắm tự phát; công tác quản lý các cơ sở kinh doanh du 
lịch trên địa bàn huyện. 

 Lượng khách du lịch đến địa bàn huyện tháng 8 ước đạt 118.000 lượt người; 
8 tháng: 1.131.000 lượt, bằng 94,2% KH5.  

Dịch vụ vận tải được duy trì tốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng 
hóa của nhân dân và du khách.   

2. Tài chính - Tín dụng 
- Thu ngân sách nhà nước cân đối ngân sách địa phương tháng 8 ước đạt 35 tỷ 

đồng, 8 tháng ước đạt  354,349 tỷ đồng, bằng 103,7% kế hoạch tỉnh và huyện giao đầu 
năm, bằng 138,8% so với cùng kỳ. 

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương tháng 8 thực hiện 40 tỷ đồng, 8 
tháng thực hiện 304.205 tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán tỉnh và huyện giao, bằng 
88,5% so với cùng kỳ. 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. 

- Hoạt động tín dụng tại các ngân hàng duy trì thực hiện có hiệu quả. Riêng 
Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách 
với tổng dư nợ 8 tháng ước đạt 169,921 tỷ đồng, 5.813 hộ vay vốn, đạt 96,6% kế 
hoạch được giao, tăng 12,5 tỷ so với năm 20186. Chất lượng tín dụng từng bước 
được cải thiện, nợ quá hạn giảm 151 triệu đồng, giảm 0,14% so đầu năm. 

3. Chương trình xây dựng nông thôn mới 

                                         
       4 8 tháng xử lý 121 vụ vi phạm, với số tiền phạt là 148.550.000 đồng, trị giá hàng tiêu hủy: 84.732.000 đồng.  

      5 Trong đó, khách nội địa: tháng 8: 115.100 lượt, 8 tháng: 1.110.300 lượt;  khách quốc tế: tháng 8: 
2.900 lượt, 8 tháng: 20.700 lượt. 
 

6  Trong đó: Doanh số thu nợ 8 tháng  38.480 triệu đồng, đạt 155,83% so cùng kỳ năm 2018. Doanh số cho 
vay 8 tháng 50.506 triệu đồng  với 1.421 lượt hộ vay, đạt 217,58% so cùng kỳ năm 2018.  
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Các địa phương tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế 
hoạch nông thôn mới năm 2019; tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ 
xóm, chỉnh trang sân, vườn, các khu vực công cộng trên địa bàn thôn xóm với 866 
lượt người tham gia7. 

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 thỏa thuận 07 quy 
hoạch 8, công bố 03 dự án9. Tham gia ý kiến dự thảo quy định hướng dẫn phân 
công, phân cấp công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy 
hoạch xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn 
tỉnh. 

4.2. Quản lý xây dựng, xây dựng cơ bản:  
Tháng 8, thực hiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho 21 công trình, 8 tháng 

cấp phép: 304 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 tháng 8: 07 công trình, 8 
tháng: 39 công trình. 

Về xây dựng cơ bản: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đối với 34 công 
trình10. Đồng thời, triển khai các bước và hoàn thiện thủ tục thực hiện khởi công 
mới năm 2019 đối với 44 công trình11. 

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

                                         
7 Xã Thắng Lợi xây dựng, lắp đặt hoàn thiện 04 biển chỉ dẫn giao thông và xây dựng cổng chào tại các thôn 

Quyết Thắng, Thi Đua; Xã Bình Dân: Đổ bê tông 01 đường ngõ xóm với chiều dài 300m., xây dựng 120m/240m hệ 
thống rãnh nước khu trung tâm; Lắp đặt mới 5 loa tại 4 thôn để phục vụ công tác truyền thanh đến các thôn;  Xã 
Minh Châu đã vận động 07 hộ dân hiến 700m 2 đất để làm vỉa hè tuyến đường trung tâm xã Minh Châu. Xã Vạn 
Yên trồng thêm 100m hoa 2 bên đường tại thôn 10/10; Xã Đoàn Kết Đoàn Kết làm được 497m đường ngõ xóm, 
200m đường liên thôn. 

8 (1) Thỏa thuận Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 bến hành khách du lịch tại thị trấn Cái Rồng; 
(2) thỏa thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp nghỉ dưỡng 
Vân Đồn Marina tại KKT Vân Đồn của Liên danh Công ty CP mặt Trời Vân Đồn – Công ty CP đầu tư 
KD – Công  ty CP Liên Sơn; (3) thỏa thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 Trạm thu phí đầu tuyến tại Km 73 + 550 thuộc dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; (4) thỏa 
thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm Thương mại và 
nhà ở thấp tầng tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn; (5) thỏa thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi 
tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp và Khu nhà ở chỉnh trang, xây dựng mới tại 
Khu đô thị Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; (6) thỏa thuận vị trí bãi trữ vật liệu tạm thời gói 
thầu thi công nâng cấp đoạn tuyến lên cao tốc và nút giao Bình Dân thuộc dự án Cảng hàng không Quảng 
Ninh đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; 
(7) thỏa thuận phương án di chuyển 02 TBA 50 KVA – 22/0,4 KV trên tuyến đường giao thông trục 
chính nối các khu chức năng chính Khu kinh tế Vân Đồn để phục vụ dự án: Hoàn chỉnh đường trục chính 
phù hợp với tiêu chuẩn đường cao tốc và xây dựng tuyến đường gom từ cao tốc đến sân bay Vân Đồn. 

9 (1) Công khai Điều chỉnh quy hoạch 1/500 Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp tại xã Vạn 
Yên; (2) công bố quy hoạch điểm đổ thải số 1, 2 phục vụ dự án đường cao tốc; (3) công bố quy hoạch 
đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái tại xã Đài Xuyên. 

10 10 công trình vốn tỉnh, 24 công trình vốn huyện 
11 04 công trình vốn tỉnh, 01 công trình  sự nghiệp giáo dục, 03 công trình sự nghiệp kiến thiết kinh 

tế, 30 công trình vốn  xây dựng cơ bản, 06 công trình vốn bãi ngang 
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Trong tháng 8, UBND huyện đã ban hành 65 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 huyện12. 

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục được quan tâm 
thực hiện. Tháng 8, huyện đã cấp 317 giấy CNQSD đất trong đó: cấp giấy chứng 
nhận QSDĐ lần đầu 16 trường hợp; cấp đổi, cấp lại: 125 trường hợp; chuyển 
quyền sử dụng đất 173 trường hợp; Tách thửa, hợp thửa 01 trường hợp; giao đất ở: 
02 trường hợp13. Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ cấp 
lần đầu, cấp đổi, cấp lại đồng loạt giấy CNQSD đất trên địa bàn các xã Đài Xuyên, 
Quan Lạn, Minh Châu. 

Hoàn thành hồ sơ kế hoạch sử dụng đất và hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2020 để trình UBND tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo các địa phương  
thực hiện công khai quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh tại cấp huyện, cấp xã theo 
quy định. 

Đề xuất tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải bằng lò đốt tại xã đảo 
Thắng Lợi, Ngọc Vừng. 

Thực hiện 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, đến công tác bồi thường GPMB. 

4.4. Công tác GPMB:   
Toàn huyện tiếp tục thực hiện GPMB đối với 43 dự án trọng điểm. Đến nay, 

đã có 10 dự án cơ bản bàn giao xong mặt bằng cho chủ đầu tư14, 05 dự án đã hoàn 
thành 90% khối lượng15, các 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 chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, tổ chức các ngày kỷ niệm: 

tuyên truyền chào mừng 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019), 
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019), 
tuyên truyền ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân 19/8/2019. 

- Tổ chức hoạt động thể thao theo kế hoạch năm 2019. 

                                         
         12 8 tháng, huyện đã ban hành 552 quyết định. 
 

13 8 tháng huyện đã cấp 1411 giấy CNQSD đất trong đó: cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu 159 
trường hợp; cấp đổi, cấp lại: 567 trường hợp; chuyển quyền sử dụng đất 621 trường hợp; tách thửa, hợp 
thửa 03 trường hợp; giao đất ở: 61 trường hợp.  

6 10 dự án đã cơ bản bàn giao xong mặt bằng cho chủ đẩu tư : (1) Vũng sản xuất giống nhuyễn thể 
tại xã Vạn Yên; (2) Hồ chứa nước Đồng Dọng (các hộ trong phạm vi ngập lụt); (3) Khu khai thác đất tập 
trung của huyện; (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; (9) Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn (phần 
mở rộng); (10) bến xe điện Minh Châu. 

15 05 dự án còn đã hoàn thành 90% khối lượng : (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 phục vụ thi công Cảng 
hàng không Quảng Ninh; (3) Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư khu 7 thị trấn Cái Rồng; (4) 
Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu dân cư Trung tâm thị trấn Cái Rồng; (5) Khu sạt trượt 22 hộ thuộc dự án 
đường công viên phức hợp + 04 hộ đất ở. 
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5.2. Truyền thanh - Truyền hình 
 Duy trì lượng tiếp âm, tiếp sóng Đài TNVN, Đài THVN, Đài PTTH Quảng 

Ninh, các chương trình phát thanh địa phương. Thực hiện các chương trình truyền 
thanh địa phương và đăng tải  tin bài trên Cổng thông tin điện tử huyện Vân Đồn. 
Phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ninh tuyên truyền các hoạt động của 
Đảng và Nhà nước, các hoạt động kỷ niệm ngày Lễ. 

5.3. Giáo dục - Đào tạo: Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho năm học 
mới và khai giảng năm 2019-2020. Kiểm tra, hướng dẫn các trường các trường 
thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 đảm bảo quy định. 

Tổ chức hội thảo “Giáo viên với văn hóa ứng xử công sở và đạo đức nhà 
giáo”; tổ chức 01 đợt bồi dưỡng chính trị hè; tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng 
chuyện môn hè cho Cán bộ quản lý và giáo viên và nhân viên ngành giáo dục. 

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. Trung 
tâm Y tế huyện thành lập đội cấp cứu lưu động có đủ các trang thiết bị, phương 
tiện, thuốc, hóa chất, dịch truyền hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu. 

Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện đảm bảo tiến độ. 
Trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh trên người và không xảy ra ngộ độc 
thực phẩm. 

5.5. Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Thực hiện tốt chính sách người có công; chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp 

thường xuyên cho các đối tượng chính sách, xã hội16.  
- Rà soát lại con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng; rà soát về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có 
công với  cách mạng. 

- Xây dựng và triển  khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo hộ có mức 
sống trung bình năm 2019. 

- Hoàn thiện dữ liệu cung lao động năm 2019. 
- Kiện toàn Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành hệ thống bảo vệ 

chăm sóc trẻ em; kiện toàn Ban chỉ đạo Giảm nghèo và giải quyết việc làm huyện. 
 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.  
Tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên cấp trên bản đồ năm 2019; diễn tập 

chiến đấu phòng thủ năm 2019. Chuẩn bị phục vụ kiểm tra công tác huấn luyện 
giai đoạn 1 năm 2019 và việc  thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng 
và khu quân sự trên địa bàn huyện. 

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2020; thông qua Kế 
hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2 năm 2019 với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

                                         
      16 Chi trả đầy đủ kịp thời cho 1.526 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 07 đối tượng. 
 



 

 

6 

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 8, trên địa bàn huyện đã xảy ra 05 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 05 vụ, 08 bị can.  Kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị 
truy tố 01 vụ, 01 bị can. 

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được duy trì tốt. Trong tháng, 
các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 1.169 trường hợp vi phạm TTATGT, 
xử phạt hành chính 284,570 triệu đồng. Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, 05 người 
bị thương, 01 người tử vong. 

7. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; thanh tra; tư pháp: 
- Ủy ban nhân dân huyện và Thường trực tiếp công dân huyện đã tiếp 52 

lượt công dân, với 50 vụ việc; tiếp nhận 61 đơn kiến nghị, phản ánh; đã giải quyết 
xong 50/50 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.  

- Tiếp tục thực hiện 02 cuộc thanh tra: (1) Việc chấp hành chính sách pháp 
luật trong quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản đối với các công trình Trung tâm Văn 
hóa thể thao xã Minh Châu, xã Hạ Long, công trình xây kè chống sạt lở cho 10 hộ 
dân xã Quan Lạn và công trình bê tông hóa đường giao thông từ Nhà văn hóa bản 
Đài Van đến hết bản Đài Van; (2) Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công 
tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã Đông Xá. Thực hiện thẩm tra, xác minh 
cấp giấy CNQSD đất các trường hợp theo quy định17.  

- 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. Công tác chứng thực đảm bảo theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính phủ; trong tháng, đã chứng thực bản sao tiếng Việt: 101 
trường hợp; chứng thực chữ ký người dịch: 68 trường hợp; chứng thực chữ ký: 04 
trường hợp. Hộ tịch nước ngoài thực hiện 04 trường hợp (Đăng ký kết hôn 01 
trường hợp, Ghi chú kết hôn 01 trường hợp, Đăng ký  khai sinh 02 trường hợp); 
Hộ tịch trong nước: 10 trường hợp (cải chính hộ tịch 07 trường hợp,  xác định lại 
dân tộc 03 trường hợp). 

- Thực hiện tốt công tác Dân tộc. Đăng ký danh sách đại biểu chính thức về 
dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh lần thứ III năm 2019; 
hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc khen thưởng các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.  

                                         
     

17
Xác minh, kết luận việc cấp GCNQSD đất, việc chuyển nhượng QSD đất mang tên ông Cao Mạnh 

Hà – bà Nguyễn Thị Thanh Tâm; xác minh, kết luận cấp GCNQSD đất hộ ông Bùi Thanh Hải; xác minh, 
kết luận việc cấp GCNQSD đất mang tên ông Vũ Tiến Đức; hoàn thiện báo cáo xác minh nội dung khiếu 
nại các trường hợp: ông Trần Văn Vinh, bà Đỗ Thị Thu Hằng. 
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 8. Công tác cải cách hành chính, Chính quyền điện tử và hoạt động của 
Trung tâm hành chính công huyện 

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính và chất 
lượng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu 
quả và quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Quảng Ninh năm 2019. Trong 
tháng, Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận và xử lý 1.916 hồ sơ, trong đó: đã 
giải quyết 1515 hồ sơ, đang giải quyết 394 hồ sơ trong hạn, 07 hồ sơ đang giải 
quyết quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt: 97,95%.  

Tiếp nhận 104 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 qua website dịch 
vụ công của tỉnh. 

Cổng thông tin điện tử thành phần huyện thực hiện đăng tải 30 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 30 văn bản chỉ đạo, điều hành của Huyện uỷ, 
HĐND, UBND huyện. 

9. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 
Trong tháng 8, 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 các phòng ban, cơ quan, đơn vị, các địa phương thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm Chương trình xây dựng nông thôn mới tháng 8 năm 2019, tăng 
cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; triển khai cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3,4. 

- Đôn đốc các đơn vị, địa phương hoàn thành việc thống kê tàu cá để đưa 
vào quản lý theo Luật Thủy sản. 

- Chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vận 
chuyển đất, đá không đảm bảo an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường; tăng 
cường công tác quản lý nhà nước đối với bến thủy nội địa trên địa bàn huyện; tăng 
cường công tác quản lý, giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công 
trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác quản lý các 
cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn. 

- Chỉ đạo tăng cường giám sát thi công dự án khu đô thị mới xã Đông Xá. 
- Chỉ đạo thành lập các Tổ công tác: Tổ công tác tuyên truyền vận động 

công dân khiếu kiện vượt cấp tại tỉnh và các cơ quan trung ương trở về địa phương; 
Tổ công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn xã 
Thắng Lợi; thành lập Hội đồng thẩm định đề án công tác bổ nhiệm chức vụ Hiệu 
trưởng trường Tiểu học Hạ Long 2; thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; thành lập Ban chi đạo chống thất thu 
ngân sách nhà nước và đôn đốc thu nợ đọng thuế trên địa bàn. 

- Chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai, xây dựng tại đảo Thẻ Vàng, xã Thắng Lợi. 
- Chỉ đạo xây dựng và triển khai các kế hoạch: Kế hoạch tổ chức các phong 

trào thi đua kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch 
kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Kế hoạch bảo vệ 
môi trường và dự toán kinh phí chi sự nghiệp môi trường năm 2020; Kế hoạch tập 
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huấn nghiệp vụ quản lý lửa rừng kiến thức và kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng 
2019; Kế hoạch triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường 
thủy nội địa trong tình hình mới; Kế hoạch tổ chức triển khai chiến dịch vệ sinh 
môi trường phòng chống sốt xuất huyết, Kế hoạch đảo đảm ATTP trong dịp Tết 
Trung thu 2019,... 

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

- Thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn trước thời hạn đối với 48 
công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc năm 2019. 

10. 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 của huyện “Nâng cao chất lượng 
và hiệu quả dịch vụ”.  

Phối hợp tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tiêm 
phòng và phòng chống dịch bệnh trên động vật; phòng và ngăn chặn dịch tả lợn 
Châu Phi trên địa bàn huyện. 

Tuyên truyền, vận động việc thực hiện Ngày Chủ nhật xanh tại cơ sở.  
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2019 

1. Tiếp tục 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. Duy trì, thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ về “nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”. 

2. Hướng dẫn, vận động nhân dân phát triển kinh tế, tập trung cấy xong lúa 
mùa và cây trồng vụ hè thu, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo 
các xã, thị trấn phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục giám sát, kiểm tra theo 
dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. 
  3. Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đảm bảo theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

4. Quản lý tốt giá cả, thị trường; 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. 

5. Tập trung thực hiện tốt các chương trình xây dựng nông thôn mới năm 
2019, Chương trình 135, Đề án 196, Đề án 2085. 

Hướng dẫn 02 xã Đoàn Kết, Thắng Lợi xây dựng báo cáo thẩm tra, hoàn thiện 
hồ sơ minh chứng đề nghị tỉnh đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 
2019. 

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, giao 
thông vận tải, xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên, môi trường và giải phóng mặt 
bằng. Tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm.  
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- Đẩy nhanh tiến độ công tác cấp GCNQSD đất, cấp đổi, cấp lại GCNQSD 
đất đồng loạt tại xã Quan Lạn, xã Minh Châu và thôn Đài Van, xã Đài Xuyên. 

- Hoàn thành việc xây dựng bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa 
bàn huyện. 

- Rà soát hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án sử dụng đất trên địa bàn huyện 
theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành. 

- Tiếp tục công tác kiểm tra các bến bãi tập kết cát, sỏi trài phép trên địa bàn. 
- Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý hoạt động xe chở hàng 

quá tải, vi phạm kích thước thùng xe trên địa bàn huyện. 
- Thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB, phối hợp các cơ quan, đơn vị tư 

vấn thực hiện nhiệm vụ; 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. 

- Đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, các công trình xây 
dựng cơ bản. 

7. 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 lĩnh vực văn hoá, du lịch, dịch vụ du 
lịch. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền ngày kỷ niệm ngày 
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019). 

- Kiểm tra, rà soát, thống kế các di tích trên địa bàn huyện, xây dựng nội 
dung quy hoạch, hướng dẫn, kế hoạch, dự án tu bổ, tôn tạo, phục hồi và phát huy 
giá trị của di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Tiếp tục thực hiện các nội 
dung liên quan đến công tác trùng tu, tôn tạo DTLS-KTNT cấp quốc gia (hạng 
mục đình, chùa, miếu) xã Quan Lạn. 

- Xây dựng kế hoạch tập huấn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 
- Tổ chức thẩm định, xét duyệt các hộ người có công đủ điều kiện hỗ trợ về 

nhà ở giai đoạn 1 của Đề án đã kết thúc, giai đoạn 2 của đề án chưa triển khai để 
thực hiện chi hỗ trợ. 

- Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới. 
- Duy trì thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, phòng chống các dịch 

bệnh, khống chế không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Tăng cường công tác 
vệ sinh an toàn thực phẩm không để ngộ độc do thực phẩm và bệnh truyền qua 
thực phẩm xảy ra trên địa bàn. 

8. Duy trì hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, hoạt động Trung 
tâm Hành chính công và Cổng thông tin điện tử thành phần huyện.  

9. 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. 

10. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác tư 
pháp, dân tộc. 
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- Mở 02 lớp tập huấn nghiệp vụ về  công tác kiểm tra, thẩm định văn bản 
quy phạm pháp luật, tuyên truyền báo cáo viên pháp luật. 

11. Duy trì công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
huyện./. 

 
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Văn phòng UBND tỉnh, P. Tổng hợp - Sở KHĐT (b/c); 
- TT HU, TT. HĐND (b/c); 
- Đ/c CT, các đ/c PCT UBND huyện (c/đ); 
- Các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện 
(t/h); 
- UB 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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