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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01/2021

1. Kinh tế
Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tháng 01 ước đạt 654.038 triệu
đồng. Trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 161.892 triệu
đồng; công nghiệp - xây dựng ước đạt 239.096 triệu đồng; thương mại - dịch vụ
ước đạt 253.050 triệu đồng .
1.1. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp
* Ngư nghiệp: Sản lượng thuỷ sản tháng 01 ước đạt 5.005 tấn, bằng
14,4% kế hoạch; trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 1.100 tấn, sản lượng nuôi
trồng ước đạt 3.905 tấn.
* Trồng trọt: Nông dân các địa phương thực hiện gieo trồng vụ đông xuân
đảm bảo thời vụ; diện tích gieo trồng toàn huyện ước đạt 162 ha1, bằng 15,1% kế
hoạch.
* Chăn nuôi:
Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; trên địa bàn huyện không xảy ra
dịch bệnh lớn. Tổng gia súc hiện có 10.035 con, bằng 95,6% KH, tổng gia cầm
hiện có 87.0700 con, bằng 103,2% kế hoạch.
* Lâm nghiệp:
Trong tháng, toàn huyện ước trồng 09 ha rừng tập trung, bằng 1,5% kế
hoạch. Hoạt động khai thác gỗ rừng trồng các loại ước đạt 750 m3, bằng 1,87%
kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được các lực lượng chức năng kiểm tra,
kiểm soát chặt chẽ.
* Thủy lợi: hiện nay các hồ chứa ổn định, đảm bảo cấp nước phục vụ cho
sản xuất nông nghiệp. Các địa phương chủ động ra quân nạo vét kênh mương,
khơi thông dòng chảy để chuẩn bị gieo cấy vụ đông xuân 2020-2021.
1.2. Tiểu thủ công nghiệp
Toàn huyện sản xuất nước mắm ước đạt 77.000 lít, bằng 8,1% KH; sản
xuất gỗ xẻ các loại ước thực hiện 190m3, bằng 6,7% KH; chế biến hải sản các
loại ước đạt 1.200 tấn, bằng 9,7% KH.
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Trong đó: Ngô trồng ước đạt 20 ha, Khoai lang trồng ước đạt 31 ha. Rau xanh trồng ước đạt 80 ha, cây
hàng năm khác ước đạt 31 ha.. ..
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1.3. Thương mại-Dịch vụ-Du lịch:
- Hoạt động thương mại được duy tr ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu
dùng của nhân dân; các cơ sở kinh doanh tập trung nhiều nguồn hàng, phong
phú về mẫu mã, chủng loại để phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Đội quản lý thị trường số 2 chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng
kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các xã, thị trấn và chợ Cái Rồng; tập trung
tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện kinh doanh đảm bảo theo
quy định. Trong tháng, thực hiện xử lý vi phạm hành chính 02 vụ, phạt tiền 1,5
triệu đồng.
Công tác phòng chống buôn lậu được thực hiện nghiêm túc trên cả đường
bộ và tuyến biển; trên địa bàn huyện không xảy ra các điểm nóng về buôn lậu.
- Hoạt động, dịch vụ vận tải (đường bộ, đường thủy, đường hàng không)
đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân. Riêng dịch vụ
hàng không, trong tháng 01, Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đã thực hiện 58
lượt cất hạ cánh (52 lượt quốc nội, 06 lượt quốc tế), vận chuyển 5.409 lượt
khách.
- Hoạt động du lịch: tăng cường công tác quản lý, đảm bảo cơ sở vật chất
và chất lượng dịch vụ du lịch phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Lượng
khách du lịch đến địa bàn huyện tháng 01 ước đạt 9.700 lượt người; bằng 19%
KH. Trong đó, khách nội địa: tháng 01: 9.700 lượt, khách quốc tế: 0 lượt.
2. Tài chính
Thu ngân sách nhà nước tháng 01 ước đạt 75. 000 triệu đồng, bằng 8,3% dự
toán tỉnh và huyện giao đầu năm.
Chi ngân sách huyện, xã tháng 01 ước thực hiện 30.000 triệu đồng, bằng
4,4% KH tỉnh và huyện giao. Chi dự phòng ngân sách cấp huyện điều hành theo
đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các chỉ thị của Trung ương, của
tỉnh.
3. Chương trình xây dựng nông thôn mới
- Trong tháng, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới năm 2021; chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu thực
hiện chương tr nh xây dựng nông thôn mới năm 2021.
- Chỉ đạo các xã: Minh Châu, Đài Xuyên, B nh Dân hoàn thiện hồ sơ đề
nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2020.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương tr nh OCOP năm 2021,
Kế hoạch tham dự hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2021.
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 03
quy hoạch2; tham gia ý kiến đối với hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Đông Nam sân bay tại xã Đoàn Kết.
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(1) Thoả thuận điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công viên du lịch Hòn Rồng,
thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn; (2) thoả thuận nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đảo du
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4.2. Quản lý xây dựng, xây dựng cơ bản:
Tháng 01, thực hiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho 08 công trình;
thẩm định hồ sơ bản vẽ thi công dự toán khảo sát địa h nh và lập báo cáo kinh tế
kỹ thuật 04 công trình; nghiệm thu đưa 01 công tr nh vào sử dụng.
Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công đối với 41 công trình3;
hiện đã cơ bản hoàn thành 14 công tr nh4; triển khai các bước và hoàn thiện thủ
tục thực hiện khởi công mới năm 2021 đối với 13 công trình5.
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. Tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại
Trung tâm Hành chính công huyện. Trong tháng 01, bộ phận tiếp nhận hồ sơ của
phòng Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Hành chính công đã: (1) tiếp
nhận, giải quyết 914 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai; trong đó, đã giải quyết đúng
hạn và trước hạn là 498 hồ sơ, 416 hồ sơ đang trong thời hạn tiếp tục giải quyết;
không có hồ sơ quá hạn; (2) tiếp nhận, giải quyết đúng hạn 248/248 hồ sơ giao
dịch đảm bảo.
Tập trung hoàn thiện lập hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2020 - 2030
và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vân Đồn, tr nh sở Tài nguyên và Môi
trường thẩm định, tr nh UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
Triển khai xây dựng, tr nh phê duyệt hệ số giá đất năm 2021 trên địa bàn
huyện.
Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: tháng 01, huyện cấp
199 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (22 giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu;
cấp đổi, cấp lại: 44 trường hợp; chuyển quyền sử dụng đất 119 trường hợp; tách
thửa, hợp thửa: 02 trường hợp; giao đất ở: 12 trường hợp).
Công tác vệ sinh môi trường: tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải
tại các cơ sở chế biến hầu hà trên địa bàn huyện, hoạt động thu gom rác thải tại
địa bàn các xã đảo: Minh Châu, Quan Lạn được duy tr ; công tác vệ sinh môi
trường trên địa bàn huyện được đảm bảo. Trong tháng, triển khai công tác đấu
thầu dịch vụ công ích rác thải năm 2021.
4.4. Công tác GPMB:
Trong tháng 01, trên địa bàn huyện thực hiện GPMB đối với 14 dự án.
Đến nay, 03 dự án đã bàn giao mặt bằng6, 11 dự án còn lại đang được thực hiện
theo tiến độ.
lịch sinh thái – điểm đến thương cảng Vân Đồn tại khu vực hòn Đồng B a và hòn Cặp Long, xã Hạ Long, huyện
Vân Đồn; (3) chấp thuận hướng tuyến đường dây trung thế cấp điện cho Hải đội 135/Lữ đoàn 170/Vùng 1 Hải
Quân.
3
21 công trình chuyển tiếp chưa thực hiện xong công tác GPMB, 16 công tr nh chuyển tiếp khác đang
thực hiện thi công; 04 dự án chuyển tiếp có vướng mắc.
4
09 công trình đã hoàn thành xong, 03 công tr nh hoàn thành 95%, 02 công tr nh hoàn thành 90%
5
04 công tr nh đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 09 công tr nh đang tr nh thẩm định nhiệm vụ thiết kế.

(1) Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường thôn Đông Trung nối từ tỉnh lộ 334 đến tuyến đường
trục chnhs trung tâm khu đô thị Cái Rồng; (2) Hoàn chỉnh đường trục chính phù hợp với tiêu chuẩn
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5. Văn hoá - xã hội:
5.1. Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao:
- Tập trung tuyên truyền các hoạt động tổ chức chương tr nh Mừng
Đảng- Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ
chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Tân Sửu năm 2021.
- Tăng cường công tác quản lý di tích trên địa bàn huyện
- Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác Thể dục thể thao năm 2021.
5.2. Truyền thông: Duy tr tốt thời lượng tiếp âm, tiếp sóng Đài TNVN,
Đài THVN, Đài PTTH Quảng Ninh, các chương tr nh phát thanh địa phương
nhằm tuyên truyền những thành quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của đất
nước, của tỉnh, của huyện, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp,
tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tuyên truyền về công tác
phòng chống dịch Covid-19, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội từ trung
ương đến địa phương đến tận các thôn, khu. Thực hiện đăng tải các văn bản chỉ
đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện trên Cổng thông tin điện tử thành
phần huyện; đăng tải các tin, bài trên trang fanpage DDCI Vân Đồn.
5.3. Giáo dục - Đào tạo
- Duy tr nề nếp dạy học, ổn định sĩ số, nâng cao chất lượng giờ dạy.
- Hoàn thành chương tr nh học kỳ I và triển khai chương tr nh học kỳ II
đối với các cấp học.
- Tổ chức chuyên đề “ xây dựng các hoạt động mẫu theo phương pháp
giáo dục Stem” tại trường Mầm non Đông Xá, trường Mầm non B nh Dân.
5.4. Y tế: Trung tâm y tế huyện và các cơ sở y tế duy tr tốt hoạt động
khám chữa bệnh và cung ứng thuốc cho nhân dân; trực cấp cứu đảm bảo 24/24h.
Trong tháng, các chương tr nh mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện đảm bảo
tiến độ.
Xây dựng, giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cho các Trạm Y tế xã, thị
trấn; chỉ đạo trạm Y tế các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác
khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh và các chương tr nh mục tiêu
y tế.
Tập trung kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực
phẩm, vệ sinh môi trường. Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tốt các hoạt động về
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Chỉ đạo Trung tâm Dân số - KHHGĐ phối hợp với các xã, thị trấn đẩy
mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác Dân số KHHGĐ trên địa bàn các xã, thị trấn.

đường cao tốc và xây dựng tuyến đường gom từ đường cao tốc đến sân bay Vân Đồn; (3) Khu tái định
cư xã Ngọc Vừng.
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*Về công tác phòng chống 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 phòng
chống dịch Covid -19 giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển”, thực
hiện tốt các nguyên tắc phòng, chống dịch.
Trong tháng, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục ban hành nhiều văn bản7 chỉ
đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các văn
bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Xây dựng, triển khai Kế hoạch kiểm tra
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
Tuyên truyền vận động người dân tăng cường thực hiện khai báo sức
khỏe và cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn.
Trong tháng, thực hiện cách ly tại nhà đối với 02 trường hợp; hiện tại,
t nh h nh sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi.
Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn nghiêm túc thực hiện kiểm soát y tế
bắt buộc với hành khách và người thân khi ra/vào sân bay.
Hiện nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện dịch bệnh xảy ra.
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. Chính sách an sinh xã hội được
đảm bảo. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội được triển khai thực hiện nghiêm
túc.
Triển khai Chương tr nh việc làm huyện Vân Đồn giai đoạn 2021-2025.
6. Quốc phòng - An ninh:
6.1. Quốc phòng:
- Duy tr nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực cơ động, chủ động
nắm chắc t nh h nh địa bàn.
- Chỉ đạo các địa phương tiếp tục quản lý chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ,
tổ chức thâm nhập tuyển quân năm 2021.
- Thông qua Kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực
tiêu biểu” năm 2021. Tham gia diễn tập khẩn nguy Cảng Hàng không quốc tế
Vân Đồn năm 2020.
6.2. An ninh: T nh h nh 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
7

Công văn số 18/UBND-VHTT ngày 05/01/2021 của UBND huyện về việc đảm bảo công tác an toàn
gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội
Xuân 2021; Công văn số 32/UBND-VP ngày 07/01/2021 của UBND huyện về việc thực hiện công tác phòng
chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1838/CĐ-TTg; Công văn số
71/UBND-YT ngày 11/01/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý cách ly tập trung cho
người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid -19….
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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 01, trên địa bàn huyện đã xảy ra 01 vụ việc về trật tự an toàn xã
hội, 05 vụ 08 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 08 vụ, 10 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân
dân huyện đề nghị truy tố 01 vụ, 01 bị can.
- Các lực lượng chức năng duy tr tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn
giao thông; đã kiểm tra, xử lý 563 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt 264,9
triệu đồng; trong tháng, trên địa bàn xảy ra 03 tai nạn giao thông, 03 người bị
thương.
7. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; thanh tra; tư pháp:
- Trong tháng 01, Ủy ban nhân dân và Thường trực tiếp công dân huyện
đã tiếp 59 lượt công dân, với 32 vụ việc; tiếp nhận 53 đơn kiến nghị, phản ánh;
đã giải quyết xong 26/32 vụ việc. Các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại
của công dân được Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn và các địa
phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo theo luật định.
- Thực hiện 05 cuộc thanh tra từ kỳ trước chuyển sang: (1) thanh tra việc
chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách xã Đoàn
Kết; (2) thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài
chính, ngân sách xã Đông Xá; (3) thanh tra việc thu hồi đất và phê duyệt phương
án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đ nh bà Đỗ Thị Thu Hằng; (4) thanh tra việc
chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban
Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện.
- Duy tr 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.
- Duy trì tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực kể
từ ngày 01/01/2021: Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp, Bộ luật Lao động, Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối
thoại tại tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật…
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: 30 trường hợp; chứng thực
chữ ký bản dịch: 03 trường hợp. Hộ tịch trong nước: 01 trường hợp cải chính hộ
tịch.
8. Công tác cải cách hành chính và hoạt động của Trung tâm hành
chính công huyện
Xây dựng, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; xác định
Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn huyện.
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Trong tháng, Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận và xử lý 1.928 hồ
sơ, trong đó đã giải quyết 1.397 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 527 hồ sơ, 04
hồ sơ giải quyết quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt: 99,2%. Tiếp
nhận 597 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua website dịch vụ
công của tỉnh.
9. Tình hình triển khai các hoạt động phục vụ Tết Nguyên Đán Tân
Sửu năm 2021
Để tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đảm bảo vui tươi, an toàn,
tiết kiệm, huyện Vân Đồn đã xây dựng và triển khai nhiều văn bản chỉ đạo tổ
chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 20218; chỉ đạo các đơn vị,
địa phương tổ chức thăm, tặng quà Tết cho các đối tượng bảo kịp thời gian,
đúng chế độ, chính sách.
Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát t nh h nh
thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, quản lý
chặt chẽ giá cả các mặt hàng; chống buôn bán, sản xuất pháo nổ.
Chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp để
triển khai, thực hiện việc thăm, tặng quà Tết cho các đối tượng trên địa bàn
huyện Vân Đồn, với tổng số 4.125 suất quà, kinh phí 3.100,3 triệu đồng, cụ thể
như sau:
+ Quà của Chủ tịch nước: 601 suất, kinh phí 183,3 triệu đồng;
+ Quà của UBND tỉnh: 2.885 suất, kinh phí 2.486,8 triệu đồng;
+ Quà từ ngân sách cấp huyện: 333 suất, kinh phí 178,5 triệu đồng;
+ Quà từ ngân sách các xã, thị trấn: 367 suất, kinh phí 116,4 triệu đồng;
+ Quà của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp (không tính nguồn xã hội hóa
từ các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ từ Trung ương, của tỉnh chuyển về
địa phương): 246 suất, kinh phí 135,3 triệu đồng.
10. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện
Trong tháng 01, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành
các cơ quan, phòng ban, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung trọng tâm
sau:
- Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân
sách năm 2021; Xây dựng và triển khai Chương tr nh thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02 tháng
12 năm 2020 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 14/12/2020
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Công văn số 3242/UBND-KTHT ngày 25/12/2020 v/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng,
chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021, Công văn số
18/UBND-VHTT ngày 05/01/2021 v/v đảm bảo công tác an toàn gắn với công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021, Kế hoạch số 55/KH-UBND
ngày 08/01/2021 Kế hoạch Mừng Đảng-Mừng Xuân 2021, Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 12/01/2021 Kế
hoạch thăm, chú Tết, gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân sửu 2021, Kế hoạch số 100-KH-UBND Kế hoạch
tổ chức điểm bán hoa Xuân Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn huyện Vân Đồn…
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của Huyện ủy, Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng
nhân dân huyện về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2021.
- Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các địa phương: Tập trung
chuẩn bị tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng xuân Tân Sửu” vui tươi, an
toàn, tiết kiệm; tổ chức thăm, tặng quà Tết cho các đơn vị, các đối tượng chính
sách, xã hội; xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác
Hồ”; hướng dẫn các địa phương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện
lịch sử quan trọng năm 2021.
- Triển khai Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND
tỉnh; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau tết Nguyên
đán Tân Sửu.
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid - 19.
- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cụ
thể: (1) tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nhà hàng ăn uống và
cơ sở kinh doanh dịch vụ dọc các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện;
(2) quản lý giá cả thị trường trong dịp tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021; (3)
tăng cường công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm
thủy sản vụ Đông Xuân ....
- Xây dựng, ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công
tác văn thư lưu trữ năm 202; Kế hoạch cao điểm đấu tranh buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả trước trong và sau tết Tân Sửu năm 2021; Kế hoạch
tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch triển
khai công tác hành nghề y, dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức
năng trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2021; Kế hoạch tăng cường thực hiện
công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ và pháo; Kế hoạch tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp huyện
Vân Đồn lần thứ IX năm 2021; Kế hoạch thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu
b nh ổn thị trường dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán 202; Kế hoạch triển
khai chương tr nh việc làm huyện Vân đồn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân
dân năm 202; Kế hoạch quản lý tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện...
Thành lập các Đoàn, Hội đồng, Tổ trên các lĩnh vực: thành lập Ủy ban
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND huyện Vân Đồn nhiệm kỳ 20212026; Tổ công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong
dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn
huyện; thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
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- Chỉ đạo các địa phương thực hiện tổ chức phát triển sản xuất nông
nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện trước và ngay sau tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021.
- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các
dự án trên địa bàn. Giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác GPMB dự án.
- Duy trì công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo
quy định; tổ chức đối thoại với công dân.
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 02NQ/TU ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy; Nghị quyết “về nhiệm vụ phát
triển kinh tế xã hội năm 2021” của Hội đồng Nhân dân các cấp; Chủ đề công
tác năm 2021“Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái
bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”.
Tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức vui Xuân, đón Tết đảm bảo vui
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tuyên truyền, vận động nhân dân không
buôn bán, vận chuyển tàng trữ, đốt pháo nổ, thả đèn trời; triển khai hoạt động
bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; công tác chống buôn
lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và Lễ hội xuân Tân Sửu 2021. Phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho các
tổ chức, cá nhân.
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân
dân tích cực tham gia thực hiện phong trào ”Ngày Chủ nhật xanh”.
Phối hợp tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của
công dân; đối thoại và tuyên truyền, vận động hộ dân chấp hành tốt các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách GPMB để triển khai các
dự án trên địa bàn huyện.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2021

1. Chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị:
- Triển khai Chương tr nh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020
của Chính phủ, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh
ủy, Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh, Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 14/12/2020 của Huyện ủy, Nghị
quyết số 131/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về
phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
- Xây dựng, triển khai Chương tr nh hành động thực hiện chủ đề công tác
năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững địa bàn an toàn và đà
tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và
hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy
liên kết vùng”.
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2. Chỉ đạo các địa phương tập trung sản xuất, gieo mạ xuân, chuẩn bị đủ
vật tư phục vụ sản xuất vụ xuân; chủ động phòng chống rét và dịch bệnh cho cây
trồng, vật nuôi. Triển khai kế hoạch tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm
năm 2021.
Kiểm tra, khắc phục sửa chữa các công tr nh xung yếu trước mùa mưa bão
năm 2021.
3. Tập trung công tác thu ngân sách trên địa bàn; thực hiện các biện pháp
chống thất thu ngân sách; rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập
doanh nghiệp năm 2020. Điều hành chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm. Tạo điều
kiện cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển.
4. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động dịch vụ, du lịch; quản lý tốt
hoạt động lễ hội tại chùa Cái Bầu, chùa Quan Lạn, Đền Cặp Tiên; không để xảy
ra các hiện tượng mê tín dị đoan, tiêu cực, ăn xin, gây mất trật tự công cộng.
Tập trung tuyên truyền chào mừng ngày thành lập Đảng và Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII.
5. Quản lý tốt giá cả, thị trường; kiểm soát chặt chữ giá cả hàng hóa, dịch
vụ trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại.
Vân động các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện tốt các quy định của pháp luật
trong quá tr nh sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với
các cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
6. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng, các địa phương tăng
cường công tác phối hợp và nêu cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực: Tài nguyên, môi trường, đất đai, quy hoạch, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ
GPMB.
- Tổ chức công khai các quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.
- Đôn đốc các địa phương, đơn vị tư vấn hoàn thành các nhiệm vụ kiểm
kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020.
- Triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2020-2030 và Kế
hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện.
7. Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Đôn đốc Nhà thầu đẩy
nhanh tiến độ thi công các dự án, các công tr nh xây dựng cơ bản.
8. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện; chỉ đạo các
cơ sở giáo dục nghỉ Tết nguyên đán đúng thời gian quy định và ổn định nề nếp
học tập sau Tết nguyên đán.
Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về
công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện
quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
9. Xây dựng các kế hoạch: Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021, Kế
hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2021…
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Kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch xây dựng Thôn,
Vườn đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch; hướng dẫn 03 xã: Vạn Yên,
Quan Lạn, Đoàn Kết xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương
tr nh MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021.
10. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện tốt
nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Chủ động nắm bắt t nh h nh 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.
Tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ; triển khai công tác chuẩn bị, thực hiện tốt công
tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 bảo đảm chất lượng, công khai, dân
chủ, đúng luật định.
11. Chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm kỷ
luật, kỷ cương hành chính ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau nghỉ Tết Nguyên
đán Tân Sửu 2021, đặc biệt là tại Trung tâm Hành chính công và các bộ phận
tiếp công dân.
12. Duy tr tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân.
Hoàn thành các cuộc thanh tra giải quyết đơn thư của công dân.
13. Duy trì công tác phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, Ban quản lý
Khu Kinh tế Vân Đồn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tổ chức
tốt các hoạt động tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn./.
Nơi nhận:

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Mạnh Hùng

