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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10/2020

1. Kinh tế
Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tháng 10 ước đạt 577.333 triệu đồng.
Trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 155.244 triệu đồng; công
nghiệp-xây dựng ước đạt 250.929 triệu đồng; thương mại-dịch vụ ước đạt 171.160
triệu đồng1.
1.1. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp
* Ngư nghiệp: Sản lượng thuỷ sản tháng 10 ước đạt 11.812 tấn, trong đó:
khai thác ước đạt 1.195 tấn, nuôi trồng ước đạt 10.617 tấn; 10 tháng ước đạt
52.921 tấn, bằng 166% KH, bằng 203,9% so với cùng kỳ; trong đó: khai thác ước
đạt 12.387 tấn, nuôi trồng ước đạt 40.534 tấn.
* Trồng trọt: Toàn huyện gieo trồng cây hàng năm ước đạt 1.076,2ha2, bằng
101,1% so với so với KH năm, bằng 96,7% so với cùng kỳ. Sản lượng lúa ước đạt
719,3 tấn, bằng 98,5% so với cùng kỳ.
* Chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Trên địa bàn huyện
không có dịch bệnh lớn xảy ra.
* Lâm nghiệp: Trong tháng 10, toàn huyện ước trồng 47,6 ha rừng tập trung;
10 tháng ước trồng 578,2 ha, bằng 96,4% KH, bằng 93,4% so với cùng kỳ. Khai
thác gỗ rừng trồng các loại tháng 10 ước đạt 3.700 m3 (10 tháng ước đạt 43.900
m3, bằng 219,5 % kế hoạch, bằng 84,1% so với cùng kỳ); khai thác nhựa thông ước
đạt 7,63 tấn, 10 tháng ước đạt 106,96 tấn, bằng 89,13% so với KH, bằng 87,22%
so với cùng kỳ .
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10 tháng đạt 4.729.647 triệu đồng, bằng 77,3% KH, bằng 114,8% so với cùng kỳ. Trong đó: ngành nông, lâm
nghiệp và thủy sản ước đạt 1.538.815 triệu đồng, chiếm 89,5% KH, bằng 116,6% so cùng kỳ; công nghiệp - xây
dựng ước đạt 1.741.199 triệu đồng, chiếm 82,1% KH, bằng 127,7% so cùng kỳ; thương mại - dịch vụ ước đạt
1.449.633 triệu đồng, chiếm 63,7% KH, bằng 100,8% so cùng kỳ.
2
Trong đó: Lúa gieo cấy ước đạt 719 ha (bằng 98,5% so với KH, bằng 98,5% so với cùng kỳ); Ngô trồng ước đạt
32ha (bằng 88,9% so với KH, bằng 79,0% so với cùng kỳ). Khoai lang trồng ước đạt 50 ha (bằng 118,2% so với KH,
bằng 81,6% so với cùng kỳ); Lạc trồng ước đạt 51 ha (bằng 102% so với KH, bằng 96,2% so với cùng kỳ); Rau xanh
gieo trồng ước khoảng 172,6 ha (bằng 104,6% so với KH, bằng 100,3% so với cùng kỳ).
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Công tác quản lý, bảo vệ rừng được các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm
soát chặt chẽ. Trong tháng không xảy ra vi phạm lâm luật; 10 tháng, lực lượng
chức năng đã xử lý 04 vụ vi phạm lâm luật.
* Thủy lợi: Hiện nay các hồ chứa ổn định đảm bảo an toàn cấp nước phục vụ
cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Công tác kiểm tra, khắc phục sửa chữa các
công trình thủy lợi mùa mưa bão được thực hiện thường xuyên, đảm bảo chủ động
trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.
1.2. Tiểu thủ công nghiệp
Trong tháng 10, toàn huyện sản xuất nước mắm ước đạt 84.000 lít (10 tháng
ước đạt 777.000 lít, bằng 77,7% KH, bằng 100% so với cùng kỳ); sản xuất gỗ xẻ
các loại tháng 10 ước đạt 141m3 (10 tháng ước đạt 1.415m3, bằng 83,2% KH, bằng
100,7% so với cùng kỳ); chế biến hải sản các loại ước đạt 850 tấn, 10 tháng ước
đạt 7.513 tấn bằng 81,8% KH, bằng 98,4% so với cùng kỳ.
1.3. Thương mại-Dịch vụ-Du lịch: Hoạt động thương mại được duy trì ổn
định, cung cấp đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong huyện.
- Duy trì tốt công tác kiểm soát giá các mặt hàng. Tháng 10, Đội Quản lý thị
trường số 2 đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra,
xử lý vi phạm hành chính 108 vụ, phạt tiền 36,1 triệu đồng3. Tiến hành rà soát, cập
nhật 1.441 tổ chức, cá nhân vào phần mềm quản lý địa bàn.
Công tác phòng chống buôn lậu được thực hiện nghiêm túc trên cả đường bộ
và tuyến biển; trên địa bàn không xảy ra các điểm nóng về buôn lậu.
- Về du lịch: Tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du
lịch duy trì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Lượng khách du lịch đến
địa bàn huyện tháng 10 ước đạt 2.500 lượt, 10 tháng ước đạt 258.589 lượt, bằng
16,2% KH, bằng 25% so với cùng kỳ; trong đó, khách nội địa: 254.921 lượt, khách
quốc tế 3.668 lượt (tập trung chủ yếu trong tháng 01, tháng 02 khách về thăm thân
và du lịch).
Thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan Ẩm thực Vân Đồn lần thứ
nhất năm 2020; tiếp nhận đăng ký các gian hàng tham gia Liên hoan Ẩm thực.
2. Thu, chi ngân sách
- Thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 34.000 triệu đồng, 10 tháng ước đạt
1.204.739 triệu đồng, bằng 136,5 % kế hoạch tỉnh và huyện giao đầu năm.
- Tổng chi ngân sách huyện, xã ước thực hiện 30.072 triệu đồng, 10 tháng
thực hiện 681.405 triệu đồng, bằng 87,1% dự toán tỉnh giao, bằng 78,7% dự toán
huyện giao. Chi dự phòng ngân sách cấp huyện điều hành theo đúng quy định của
Luật Ngân sách nhà nước và các chỉ thị của Trung ương, tỉnh.
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10 tháng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 51 vụ, phạt tiền 106,150 triệu đồng.
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3. Chương trình xây dựng nông thôn mới
- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 đảm bảo theo tiến độ, lộ trình.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và hoàn thiện
hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho 02 xã Đài Xuyên, Bình
Dân; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Minh Châu.
- Tổ chức đánh giá kết quả xây dựng Thôn đạt chuẩn nông thôn mới; Vườn
đạt chuẩn nông thôn mới cho các xã Đài Xuyên, Bình Dân, Minh Châu.
- Kết quả giải ngân vốn đạt 7.805,6 triệu đồng bằng 42%.
- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản
phẩm OCOP hoàn thiện hồ sơ tham gia chấm điểm OCOP cấp tỉnh; tổ chức tham
gia tập huấn, tổ chức Hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh.
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 02 quy
hoạch 4; lấy ý kiến, tham gia ý kiến vào 03 quy hoạch5.
4.2. Quản lý xây dựng, xây dựng cơ bản
- Tháng 10, thực hiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho 28 công trình; thẩm
định hồ sơ bản vẽ thi công dự toán và đề cương dự toán điều chỉnh và lập báo cáo
kỹ thuật: 15 công trình.
- Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đối với 39 công trình xây
dựng cơ bản trên địa bàn6. Triển khai các bước và hoàn thiện thủ tục thực hiện
khởi công mới năm 2020 đối với 33 công trình; chuẩn bị đầu tư đối với 03 công
trình7.Tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản đạt 96,3%.
4.3. Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường
- Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ về đất đai, tài nguyên, khoáng sản
trên địa bàn; triển khai thực hiện rà soát tình hình biến động đất đai, rà soát quy
4

(1) Thoả thuận và tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
dự án Tuyến đường trục chính trung tâm đôt hị Cái Rồng – Giai đoạn 2; (2) thoả thuận và tham gia ý kiến quy hoạch
tổng mặt bằng chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng đường 334 đoạn từ sân Golf Ao Tiên đến nút giao giữa đường
334 và đường vào Công viên phức hợp Khu kinh tế Vân Đồn; (3) thoả thuận và tham gia ý kiến Nhiệm vụ và đồ án
quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Làng văn hoá nông – ngư nghiệp tại đảo Đống Chén, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng
Ninh; (4) thoả thuận phương án tuyến và rang giới dự án mở rộng tỉnh lộ 334 đoạn từ sân golf Ao Tiên đến nút giao
giữa tỉnh lộ 334 và đường vào công viên phức hợp Khu kinh tế Vân Đồn.
5
(1) Tham gia ý kiến quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà quản lý, điều hành sản xuất Xí
nghiệp nước Vân Đồn, tại khu 5, thị trấn cái Rồng, huyện Vân Đồn (2) tham gia ý kiến về nhiệm vụ và phương án
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Đảo du lịch sinh thái – Điểm đến thương cảng Vân Đồn; (3) tham gia
ý kiến về chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và đầu tư xây dựng khu nhà ở tập thể cho cán bộ
Khu nhà ở tập thể cho cán bộ công nhân viên xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh của Công ty Cổ phần
Viglacera Vân Hải.
6
20 công trình chưa thực hiện xong, 07 công trình đang đẩy nhanh tiến độ, 04 công trình còn vướng mắc, 08
công trình đã thi công xong đang thực hiện các thủ tục bàn giao.
7
(1) Trường mầm non thị trấn Cái Rồng; (2) Tuyến dường nối từ cầu Vân Đồn 3 đến Khu tái định cư xã
Đoàn Kết; (3) Nâng cấp, hiện đại hóa trung tâm hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.
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hoạch tại các địa phương, lập đăng lý nhu cầu sử dụng đất cho giai đoạn 2021 –
2025 để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất của huyện.
- Tiếp tục thực hiện thẩm định, ban hành các quyết định thu hồi đất, phê
duyệt phương án bồi thường GPMB. Trong tháng 10, UBND huyện đã ban hành
124 Quyết định, 10 tháng ban hành 795 Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương
án bồi thường bổ sung cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Đề án giao
đất giao rừng trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo xã Thắng Lợi phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc thực
địa, làm cơ sở hoàn thiện lập hồ sơ xử lý vi phạm tại xã Thắng Lợi.
- Tập trung xác định loại đất, chỉnh lý biến động đất đai và giải quyết vướng
mắc về nguồn gốc, tranh chấp đất đai có liên quan đến kiến nghị của các hộ dân bị
thu hồi đất, đến công tác bồi thường GPMB.
- Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: tháng 10, toàn huyện
cấp 247 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (21 giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu;
cấp đổi, cấp lại: 44 trường hợp; chuyển quyền sử dụng đất 177 trường hợp; giao
đất ở 05 trường hợp)8.
- Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, hoạt động thu gom rác
thải tại địa bàn các xã đảo: Minh Châu, Quan Lạn được duy trì tốt.
4.4. Công tác GPMB
Trong tháng, toàn huyện tập trung thực hiện công tác GPMB đối với 11 dự
án; trong đó, 05 dự án đã bàn giao mặt bằng cho chủ dự án 9, 06 dự án đang tập
trung triển khai thực hiện10.
5. Văn hoá - xã hội
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10 tháng huyện cấp 3.359 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (280 giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu; cấp
đổi, cấp lại:493 trường hợp; chuyển quyền sử dụng đất 2.557 trường hợp; tách thửa, hợp thửa: 01 trường hợp; giao
đất ở: 28 trường hợp)
9
: 1. Dự án tuyến đường từ Cảng hàng không Quảng Ninh đến khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân
Đồn (11 điểm mở rộng + Phạm Văn Khương + Nút giao Đài Xuyên và 04 hầm chui). 2. Nâng cấp mởi rộng đường
tỉnh lộ 334 (đoạn Km30+750 đến Km31+050). 3. Nâng cấp đường xuống trường Tiểu học TT Cái Rồng đến nhà
văn hóa khu 2, khu 3. 4. Trụ sở làm việc đội Cảnh sát PCC và CNCH huyện. 5. Cải tạo, mở rộng nghĩa trang Tràng
Hương, xã Đoàn Kết.
10
Kết quả: (1) Khu xen kẹp giữa Cảng hàng không và đường giao thông trục chính: tổng số hộ bỉ ảnh hưởng
127 hộ, đến nay 82 hộ đã bàn giao mặt bằng, 06 họ đã nhận tiền nhưng chưa di chuyển chỗ ở; (2) Khu nhà ở xã hộ
Sunhome: tổng số hộ bị ảnh hưởng là 12 hộ, trong đó 03 hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng, 07 hộ đã có quyết định
phê duyệt, 01 hộ đang niêm yết phương án, 01 hộ đã họp thẩm định; (3) Hoàn chỉnh đường trục chính phù hợp với
tiêu chuẩn đường cao tốc và xây dựng tuyến đường gom từ đường cao tốc đến sân bay Vân đồn: 55 hộ bị ảnh hưởng,
46/55 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, 09 hộ đang triển khai theo kế hoạch; (4) Cải tạo nâng cấp tuyến đường
thôn Đông Trung, xã Đông Xá: tổng số hộ bị ảnh hường là 48 hộ đang niêm yết phương án dự thảo cho các hộ gia
đình; (5) Cải tạo nâng cấp tuyến đường Trung tâm xã Bản Sen (đoạn từ Cảng Hòn Hai đến thôn Bản Sen): tổng số
hộ bị ảnh hưởng 111 hộ trong đó 104 hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng, còn lại 07 hộ đang triển khai các thủ tục
GPMB theo kế hoạch; (6) Cải tạo nâng cấp và khắc phục hậu quả do mưa lũ (giai đoạn 2) tuyến đường Bản Sen –
Tân Lập: tổng số hộ bị ảnh hưởng là 25 hộ đến nay 19 hộ đã nhận tạm ứng tiền và bàn giao mặt bằng trước cho Chủ
đầu tư, các hộ còn lại đang triển khai theo kế hoạch.
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5.1. Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao
- Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ phục vụ chính trị trên địa bàn;
tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XV, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Chỉ đạo tập luyện, tham gia giải Chạy tập thể lần thứ 27-Ngày chạy
Olymic vì sức khỏe toàn dân.
- Tổ chức giải việt dã truyền thống và giải cầu lông năm 2020.
5.2. Truyền thông: Duy trì tốt thời lượng tiếp âm, tiếp sóng Đài TNVN, Đài
THVN, PTTH Quảng Ninh, các chương trình phát thanh địa phương. Trong tháng,
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện duy trì việc sản xuất và phát sóng các
chương trình truyền thanh trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện, thực
hiện 05 chương trình phát thanh địa phương; chú trọng thực hiện các tin bài tuyên
truyền, thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống và khuyến
cáo phòng chống dịch Covid-19. Đăng tải 189 tin bài, văn bản chỉ đạo của Huyện
ủy, HĐND và UBND huyện; đăng tải 280 tin, bài trên trang fanpage DDCI Vân
Đồn.
Xây dựng kế hoạch truyền thông, xây dựng 02 video clip và các tin bài
tuyên truyền phục vụ hoạt động Liên hoan Ẩm thực Vân Đồn.
5.3. Giáo dục - Đào tạo
Duy trì nề nếp dạy học, ổn định sĩ số, nâng cao chất lượng giờ dạy. Tổ chức
tốt các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Tiếp tục thực hiện
Kế hoạch phát triển giáo dục năm 2020 ở các cấp học.
Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh: Tuyên truyền An toàn
giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội; giải bóng đá cấp tiểu học, THCS.
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. Các
chương trình y tế quốc gia hoạt động đúng tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu.
Tiếp tục triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2020, Kế hoạch
phòng chống dịch theo mùa, theo từng loại dịch bệnh phát sinh.Trên địa bàn huyện
không xảy ra dịch bệnh trên người.
Thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu.
Trong tháng trên địa bàn không xảy ra ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực
phẩm.
*Về công tác phòng chống dịch Covid-19
- Chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tổ chức
thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân
tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện triển khai các nhiệm vụ cấp bách
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phòng chống dịch Covid -19 trong tình hình mới, thực hiện các nguyên tác phòng,
chống dịch; ngăn chặn, phát hiện, truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch.
Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương
nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh11.
- Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị vật tư, hóa chất, sinh phẩm12
để sẵn sáng đáp ứng nhu cầu khoanh vùng, xử lý phòng chống dịch, điều trị bệnh
nhân mắc Covid-19.
- Phối hợp với Cảng hàng không Vân Đồn đón công dân Việt Nam và khách
nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam (qua Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn) để
thực hiện khai báo y tế, đưa người cách ly đảm bảo đúng quy trình và yêu cầu về
phòng chống dịch.
- Trong tháng, không có trường hợp thực hiện cách ly tập trung và trường
hợp cách ly tại nhà; 10 tháng đầu năm, có 91 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập
trung Thái Ninh, 1065 trường hợp cách ly tại nhà. Hiện nay, trên địa bàn huyện
không trường hợp dương tính với Covid-19.
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. Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 1.728
đối tượng bảo trợ xã hội, 68 trẻ em theo Quyết định 292 của UBND tỉnh; chi trả trợ
cấp một lần mai táng phí 06 đối tượng theo quy định.
- Tổ chức tốt các hoạt động ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/2020),
mừng thọ (đợt 2) cho 11 người cao tuổi tròn 80, 85, 90, 100 tuổi; hỗ trợ 23 người
cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
- Phê duyệt hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: 170 hộ13; hiện có
145 hộ đã và đang triển khai xây mới và sửa chữa14. Kết quả giải ngân 5.464 triệu
đồng, đạt 72%.
- Hướng dẫn tập huấn và bàn giao bò giống sinh sản thuộc mô hình giảm
nghèo năm 2020 cho 14 hộ nghèo, hộ cần nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận
nghèo.
- Hoàn thành thu thập thông tin về cung lao động; triển khai thu thập thông
tin biến động về trẻ em năm 2020.
11

Văn bản số 2379/UBND ngày 29/9/2020 về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid –
19 trong tình hình mới; Văn bản số 2346/UBND-VP ngày 24/9/2020 về việc phân công người chịu trách nhiệm chỉ
đạo phòng chống dịch Covid – 19 trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; Văn bản số 2252/UBNDVP ngày 15/9/2020 về việc triển khai điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid – 19 tới hoạt động kinh
doanh sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn huyện….
12
Tổng kinh phí sử dụng cho công tác phòng chống dịch: 5.920.620.200 đồng, trong đó: kinh phí cấp huyện:
5.447.8832.500 đồng, kinh phí cấp xã, thị trấn: 472.787.700 đồng. Việc đảm bảo nhân lực, vật y tế phục vụ công tác
phòng chống dịch: máy thở 01 cái, Monnitor; 05 cái, Bơm tiêm điện 05 cái, Máy truyền dịch 05 cái, Quần áo bảo
hộ 806 bộ, khẩu trang N95: 487 cái, Khẩu trang y tế: 20.250 cái, Cloramin B: 178 kg.
13
Trong đó 83 hộ xây mới, 87 hộ sửa chữa.
14
Trong đó đã hoàn thành xây mới 41 hộ; đã hoàn thành sửa chữa 30 hộ; đang tiến hành xây mới 34 hộ;
đang tiến hành sửa chữa 40 hộ.
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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.
- Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; tổng kết công tác tuyển chọn,
gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
- Tập trung chuẩn bị tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.
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 10, trên địa bàn huyện đã xảy ra 04 vụ việc về trật tự an toàn xã hội,
01 vụ 01 đối tượng tội phạm về ma túy. 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 02 vụ, 03 bị can. Kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị
truy tố 05 bị can.
- Trong tháng, các lực lượng chức năng duy trì tốt công tác đảm bảo trật tự
an toàn giao thông; đã kiểm tra, xử lý 1.134 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt
496,4 triệu đồng; trong tháng, trên địa bàn xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường
bộ làm 01 người bị thương.
7. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; thanh tra; tư pháp:
- Trong tháng 10, Ủy ban nhân dân và Thường trực tiếp công dân huyện đã
tiếp 52 lượt công dân, với 29 vụ việc; tiếp nhận 52 đơn kiến nghị, phản ánh; trong
đó, đã giải quyết xong 29 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: Thực hiện 01 cuộc thanh tra15, đã ban hành kết luận
thanh tra 05 cuộc thanh tra, đang triển khai 05 cuộc thanh tra.
- 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; công tác quản lý về hộ tịch được thực hiện nghiêm túc.
Trong tháng, đã chứng thực bản sao tiếng Việt: 59 trường hợp; chứng thực chữ ký
bản dịch: 10 trường hợp; chứng thực chữ ký cá nhân: 01 số. Hộ tịch trong nước 05
trường hợp cải chính hộ tịch.
15

Thanh tra việc thực hiện GPMB dự án Cảng tàu du lịch và phần mở rộng cảng tàu du lịch tại thị trấn Cái
Rồng tại Quyết định số 4381/QĐ-CT ngày 06/10/2020

8
8. Công tác cải cách hành chính, hoạt động của Trung tâm hành chính
công huyện
- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch Cải cách hành
chính năm 2020; xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tiếp tục nâng
cao chất lượng Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) huyện năm 2020 và
những năm tiếp theo.
- Trong tháng, Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận và xử lý 1.841 hồ
sơ, trong đó đã giải quyết 1.373 hồ sơ, đang giải quyết 464 hồ sơ, 04 hồ sơ đang
giải quyết đã quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt 99,1%. Tiếp nhận
713 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua website dịch vụ công của
tỉnh.
9. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện
Trong tháng 10, 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 thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh,
của huyện về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
- Chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện dự án sản xuất,
cấp, quản lý Căn cước công dân và Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê các công trình xây dựng nhà ở
riêng lẻ trên địa bàn; cập nhật số liệu xây dựng nông thôn mới vào phần mềm cơ sở
quản lý dữ liệu.
- Tổ chức thành công Liên hoan ẩm thực Vân Đồn lần thứ nhất năm 2020.
- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cụ thể:
(1) Công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng; (2) Công tác quản lý nhà
nước về đất rừng của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; (3) Kiểm soát
người nhập cảnh đảm bảo công tác phòng chống dịch; (4) Chủ động các biện pháp
phòng chống mưa lớn, kéo dài trên địa bàn huyện; (5) Thực hiện các giải pháp kích
cầu du lịch quý IV năm 2020...
- Xây dựng, ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch triển khai Tháng hành động
vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, Kế hoạch
triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế quý
IV/2020 và cả năm 2020 trên địa bàn huyện, Kế hoạch tổ chức Liên hoan Ẩm thực
Vân Đồn lần thứ nhất năm 2020, Kế hoạch tổ chức tham gia Tuần Văn hóa Thể
thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh lần thứ III năm 2020, Kế hoạch tổ chức Hội nghị
tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Nội quy quy định về công tác Bảo vệ bí
mật nhà nước trên địa bàn huyện, Kế hoạch tham gia hội chợ OCOP Quảng Ninh
năm 2020, Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 theo chuẩn
nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch sử dụng giáo

9
viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn đào tạo...
- Thành lập các Đoàn, Hội đồng, Tổ kiểm tra trên các lĩnh vực: thành lập các
Tiểu ban Liên hoan Ẩm thực Vân Đồn lần thứ nhất năm 2020, thành lập Đoàn
Giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc triển khai thực hiện giải
quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã,
thị trấn,
- Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường GPMB, công tác thu hồi đất; thẩm
định phương án bồi thường GPMB.
- Duy trì công tác giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo quy định.
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 phối hợp với
Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 20NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2020; Nghị quyết “về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020” của Hội
đồng Nhân dân các cấp; Chủ đề công tác năm 2020“Nâng cao chất lượng cán bộ,
công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng bền vững”.
- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn
MTTQ các xã, thị trấn tuyên truyền cho nhân dân cách phòng chống dịch bệnh
covid – 19, không để dịch bệnh xuất hiện, bùng phát và lây lan trên địa bàn huyện.
- Tổ chức các hội nghị về: công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, Hội nghị
Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2020, Hội nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc
cử tri huyện trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo
tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Ngày chủ nhật xanh” tại các xã, thị
trấn, các cơ quan, đơn vị.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90
năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phối hợp tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của
công dân; đối thoại và tuyên truyền, vân động hộ dân chấp hành tốt các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách GPMB để triển khai các dự án trên
địa bàn huyện.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2020

1. Tiếp tục chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát
triển kinh tế - xã hội năm 2020 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; thực hiện nghiêm Công văn số 1559/UBND-VP ngày 02/7/2020 về việc
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thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 4361/UBND-TH6 ngày
30/6/2020 về việc đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
2020; triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Thực hiện có hiệu quả chủ đề
công tác năm 2020 về “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và bảo
đảm tăng trưởng bền vững”.
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung về phòng chống dịch Covid-19.
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, truy vết, cách ly, theo dõi đối với các
trường hợp đi về từ vùng dịch. Phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm tại cộng đồng
để cách ly, xử lý triệt để, tránh lây lan.
3. Chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân tập trung thu hoạch lúa mùa,
triển khai xuống giống cây vụ Đông.
4. Chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Kiểm tra khắc phục các công trình xung yếu mùa mưa bão 2020.
5. Duy trì công tác thu ngân sách trên địa bàn. Điều hành chi ngân sách hiệu
quả, tiết kiệm.
7. 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.
8. Tiếp tục triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Hoàn thiện hồ sơ minh chứng các kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới (xã
Đài Xuyên, Bình Dân), xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (xã
Minh Châu).
9. 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. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
Tổ chức công khai các quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt; Thẩm định
các công trình xây dựng trên địa bàn huyện.
Triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng đất, vi phạm xây dựng tại đảo
Đống Chén, xã Bản Sen; xử lý dứt điểm vi phạm tại xã Thắng Lợi.
Hoàn thiện lập phương án xây dựng hệ số giá đất năm 2021.
Duy trì hoạt động Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác, tận
thu và kinh doanh khoáng sản 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.
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Đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, các công trình xây
dựng cơ bản.
10. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tăng cường
công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hoá, du lịch, dịch vụ du lịch. Tổ
chức tốt các hoạt động tuyên truyền các ngày kỷ niệm của đất nước.
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về phát triển du lịch sinh thái cộng đồng
trên đảo Quan Lạn trong khuôn khổ dự án tăng trưởng xanh; triển khai các nhiệm
vụ kích cầu du lịch trong tình hình mới.
Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách
mạng.
Thực hiện tổng kết chương trình giảm nghèo huyện Vân Đồn giai đoạn
2016 -2020. Tổ chức Lễ phát động tháng hành động bình đẳng giới, phòng chống
bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.
11. Duy trì, phát huy 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.
12. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện tốt
nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; 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; thực hiện
tốt các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội , trật tự an toàn giao thông, trật tự
đô thị trên địa bàn huyện.
13. 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.
14. Duy trì công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
huyện; Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn, các sở, ban của tỉnh để tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả ./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- P. Tổng hợp - Sở KHĐT (b/c);
- TT HU, HĐND (b/c);
- Đ/c CT, các đ/c PCT UBND huyện (c/đ);
- Các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện (t/h);
- MTTQ và các đoàn thể (p/h);
- UBND các xã, thị trấn (t/h);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Mạnh Hùng
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THỐNG KÊ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THÁNG 10/2020
CỦA CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC HUYỆN
STT
Tên đơn vị
1
Phòng Tư pháp
2
Phòng Tài nguyên và Môi trường
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Phòng Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan Tổ chức – Nội vụ
Phòng Tài chính – Kế hoạch
Phòng Y tế
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Phòng Lao động TB và xã hội
Phòng Văn hóa và Thông tin
Cơ quan Kiểm tra- Thanh tra
Trung tâm Hành chính công
Ban Quản lý đầu tư xây dựng
Trung tâm Phát triển quỹ đất
Chi cục Thống Kê
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa
Công an
Ban Chỉ huy quân sự

Đúng hạn Quá hạn
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ghi chú

