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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4/2021 

1. Kinh tế 

Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tháng 4 ước đạt 590.235 triệu đồng, 

04 tháng ước đạt: 2.158.925 triệu đồng, bằng 29% KH, bằng 144,1% so với cùng 

kỳ. Trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 4 ước đạt 169.490 triệu 

đồng, 04 tháng ước đạt 648.586 triệu đồng; công nghiệp - xây dựng tháng 04 ước 

đạt 229.740 triệu đồng, 04 tháng ước đạt 837.492 triệu; thương mại - dịch vụ tháng 

04 ước đạt 191.005 triệu đồng, 04 tháng ước đạt 672.847 triệu đồng. 

1.1. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 

* Ngư nghiệp: Sản lượng thuỷ sản tháng 4 ước đạt 4.542 tấn; trong đó, sản 

lượng khai thác ước đạt 1.105 tấn, sản lượng nuôi trồng ước đạt 3.437 tấn
1
. Diện 

tích nuôi trồng thủy sản  3.040 ha , bằng 90,7% KH, bằng 93,3% so với cùng kỳ
2
. 

* Trồng trọt: Nông dân các địa phương thực hiện gieo trồng vụ đông xuân 

đảm bảo thời vụ. Diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 474,5 ha
3
, bằng 44,1% 

KH, bằng 94% so với cùng kỳ.  

* Chăn nuôi: 

Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; trên địa bàn huyện không xảy ra 

dịch bệnh lớn. Tổng đàn gia súc là 8.540 con, bằng 81,3% KH, tổng gia cầm là 

85.100 con, bằng 100,1% KH. 

* Lâm nghiệp:  

Trong tháng, toàn huyện ước trồng 45 ha rừng tập trung, 04 tháng ước trồng 96,9 

ha, bằng 16,2% kế hoạch, bằng 54,7% so với cùng kỳ. Hoạt động khai thác gỗ 

                                         
1 Tổng sản lượng thuỷ sản 4 tháng  ước đạt 17.786 tấn, bằng 51,1% KH, bằng 191,9% so với cùng kỳ.    
2 Trong đó: nuôi nhuyễn thể đạt 2.180 ha, nuôi tôm đạt 60 ha, nuôi hải sản khác đạt 760 ha, nuôi nước ngọt 

đạt 40ha. 
3 Trong đó: lúa trồng ước đạt  272 ha (bằng 37,3%KH); Ngô trồng ước đạt 25 ha (bằng 62,5% KH), Khoai lang 

trồng ước đạt 33,8 ha; lạc trồng ước đạt 34,2 ha; Rau xanh trồng ước đạt 98,4 ha, cây hàng năm  khác ước đạt 11,1 ha.. .. 
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rừng trồng các loại tháng 4 ước đạt 4.300m
3
, 04 tháng ước đạt 9.550 m

3
, bằng 

54,3% so với cùng kỳ; khai thác nhựa thông tháng 4 ước đạt 8,2 tấn, 04 tháng ước 

đạt 36,68 tấn, bằng 36,7% KH. 

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. 

* Thủy lợi: hiện nay các hồ chứa ổn định, đảm bảo cấp nước phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.  

1.2. Tiểu thủ công nghiệp 

Toàn huyện sản xuất nước mắm tháng 4 ước đạt 76.000 lít, 04 tháng ước đạt 

300.000 lít, bằng 31,5% KH, bằng 101% so với cùng kỳ; sản xuất gỗ xẻ các loại 

tháng 4 ước đạt 240m3, 04 tháng ước đạt 760 m3, bằng 26,8% KH, bằng 155,4% 

so với cùng kỳ; chế biến hải sản các loại ước đạt 1.270 tấn, 04 tháng ước đạt 4.880 

tấn, bằng 39,4% KH, bằng 196,1% 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. Đội quản lý thị trường số 3 chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức 

năng kiểm tra tại các xã, thị trấn và chợ Cái Rồng; tuyên truyền, nhắc nhở các hộ 

kinh doanh thực hiện kinh doanh đảm bảo theo quy định. 4 tháng, đã xử lý vi phạm 

hành chính 08 vụ
4
.  

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. 

- Hoạt động du lịch: Các hoạt động du lịch được khôi phục sau thời gian ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid -19, huyện đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các đơn vị 

kinh doanh du lịch dịch vụ để bàn giải pháp kích cầu du lịch; tổ chức thành công  

Lễ công bố Khu du lịch Quan Lạn-Minh Châu là khu du lịch cấp tỉnh, Lễ khai mạc 

Vân Đồn chào hè năm 2021.  

Lượng khách du lịch đến địa bàn huyện 4 tháng ước đạt 54.900 lượt, bằng 

9% KH, bằng 30% so với cùng kỳ; trong đó, khách nội địa: 54.900 lượt, khách 

quốc tế 0 lượt. 

2. Tài chính 

Thu ngân sách nhà nước tháng 4  ước đạt 50.110 triệu đồng, 04 tháng ước đạt 

345.073 triệu đồng, bằng 38,2% dự toán tỉnh và huyện giao đầu năm, bằng  52% so với 

cùng kỳ. 

Chi ngân sách huyện, xã  tháng 4 ước thực hiện 33.284 triệu đồng, 4 tháng 

ước thực hiện 116.264 triệu đồng, bằng 17,9% 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, huyện tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 

xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2020, triển khai Kế hoạch thực hiện năm 

2021; Xây dựng lịch làm việc với các địa phương về việc rà soát kết quả xây dựng 

                                         
4 Trong đó phạt vi phạm hành chính: 25,750 triệu đồng; phát mại hàng hóa 21,338 triệu đồng. 
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Thôn, Vườn, Hộ nông thôn mới đến hết năm 2020 và Kế hoạch thực hiện năm 

2021. 

- Chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và chuẩn bị lập hồ sơ 

Thôn, Vườn đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng Tuyến đường thôn kiểu mẫu năm 

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 06 quy 

hoạch
5
; tham gia ý kiến vào 07 quy hoạch

6
. 

4.2. Quản lý xây dựng, xây dựng cơ bản:  

Tháng 4, thực hiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho 52 công trình (04 

tháng cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho 86 công trình); thẩm định hồ sơ bản vẽ thi 

công dự toán khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 02 công trình (04 

tháng: 14 công trình); nghiệm thu đưa vào sử dụng 01 công trình (04 tháng: 03 

công trình). 

Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công đối với 37 công trình
7
; hoàn 

thiện thủ tục thực hiện khởi công mới đối với 13 công trình
8
. 

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

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản 

và công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn để kiềm chế, ngăn ngừa 

tình trạng mua bán, nâng giá đất. Tập trung giải quyết thủ tục hành chính về đât đai 

cho người dân tại Trung tâm Hành chính công huyện. Trong tháng 4, 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 889 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai; trong đó, đã giải 

quyết đúng hạn và trước hạn 354 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn; (2) 

Tiếp nhận, giải quyết đúng hạn 396/396 hồ sơ giao dịch đảm bảo. 

                                         
5 (1) Thoả thuận vị trí đổ thải vật liệu nạo vét dự án: tuyến đường nối đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả 

với trung tâm thành phố Cẩm Phả; (2) thoả thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án: tào nhà 

trụ sở văn phòng công ty TNHH Quan Minh; (3) thoả thuận đấu nối thoát nước dự án: đầu tư xây dựng tổ hợp du 

lịch, nghỉ dưỡng và giải trí tại lô M1, khu đô thị du lịch và bến cảng cáo cấp Ao Tiên vào mạng lưới thu gom của hệ 

thống thoát nước trong khu vực; (4) thoả thuận Điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 khu vực đảo Ngọc Vừng, 

Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; (5) thoả thuận Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hải 

Đăng Vân Đồn, tại xã Hạ Long, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; (6) thoả thuận quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 khu đô thị tại phân khu 1,2 thuộc phân khu Cái Rồng, Khu kinh tế Vân Đồn. 
6 (1) Tham gia ý kiến về phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tổ hợp trung tâm thương 

mại, khách sạn, dịch vụ giải trí, chợ đêm, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; (2) tham gia vào nhiệm vụ và quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trạm kiểm soát Biên phòng Cống Yên – Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh; (3) 

tham gia ý kiến về Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trụ sở Ngân hàng TMCP công 
thương Việt Nam chi nhánh Vân Đồn; (4) tham gia ý kiến về Nhiệm vụ và phương án quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500 

Khu du lịch sinh thái và Công viên văn hoá Vân Đồn tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ; (5) tham 

gia ý kiến vào Nhiệm vụ và Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Vân Cảng thuộc dự án Con 

đường Di sản Vân Đồn tại xã Hạ Long, Khu kinh tế Vân Đồn; (6) tham gia ý kiến vào quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 dự án chỉnh trang khu dân cư hiện trạng, mở rộng khu đô thị tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn; (7) 

tham gia ý kiến vào Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bến hành khách du lịch tại thị trấn Cái Rồng, 

Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 
7 09 công trình đã hoàn thành trên 80% khối lượng thi công, 28 công trình đang triển khai đúng tiến độ 
8  05 công trình đã phê duyệt chờ phân bổ vốn, 08 công trình đang trình thẩm định nhiệm vụ thiết kế, thẩm 

định phê duyệt. 
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- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ công khai Quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2020-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt. 

- 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, liên quan đến công tác bồi thường GPMB. 

Trong tháng 4, UBND huyện đã ban hành 67 quyết định, 04 tháng đã ban 

hành 171 Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường bổ sung cho các 

hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; thông báo thu hồi đất bổ sung cho 07 công 

trình, dự án triển khai trên địa bàn. 

Đồng thời, chỉ đạo khắc phục vi phạm lấn chiếm đất đai của Công ty 

Phương Đông tại xã Đông Xá. 

Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: tháng 4, toàn huyện 

cấp 233 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (33 giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu; 

cấp đổi, cấp lại: 113 trường hợp; chuyển quyền sử dụng đất 75 trường hợp; giao 

đất ở: 12 trường hợp)
9
. 

Công  tác vệ sinh môi trường được duy trì, trong đó tập trung thu gom, xử lý 

rác thải tại các cơ sở chế biến hầu hà trên địa bàn huyện, thu gom rác thải tại các 

địa bàn xã đảo: Minh Châu, Quan Lạn. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường 

phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện thực hiện thủ tục đầu tư 

hạng mục Lò đốt rác thải Cầu Cao tại xã Vạn Yên. 

4.4. Công tác GPMB:   

Trong tháng 4, huyện thực hiện GPMB đối với 30 dự án, trong đó có 02 dự 

án trọng điểm của tỉnh đang thực hiện các thủ tục khải sát giá đất cụ thể và chờ 

tỉnh phê duyệt giá đất
10

, 28 dự án còn lại đang được thực hiện triển khai theo Kế 

hoạch
11

. 

5. Văn hoá - xã hội: 

5.1. Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao: 

                                         
9 04 tháng  huyện cấp 756 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (101 giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu; cấp 

đổi, cấp lại: 243 trường hợp; chuyển quyền sử dụng đất 339 trường hợp; tách thửa, hợp thửa: 02 trường hợp; giao 

đất ở: 71 trường hợp) 
10

 (1) Dự án tuyến đường trục chính trung tâm Cái Rồng giai đoạn 2, đang chờ tỉnh phê duyệt giá 

đất cụ thể để thực hiện GPMB; (2) Dự án mở rộng đường 334 từ sân golf đến nút giao khu công viên 
phức hợp, đang phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện các thủ tục khảo sát giá đất cụ thể. 

11 (1) dự án khai thác đất số 2 phục vụ thi công tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; (2)Tuyến đường 

dây xuất tuyến sau 22kv TBA 110kv Vân Đồn 1 cấp điện cho xã Đoàn Kết; (3) dự án  Khu xen cư thôn Ninh Hải, xã 

Minh Châu vị trí 2; (4) Khu dân cư xen cư vị trí 3 tại thôn Quang Trung xã Minh Châu; (5) Dự án Khu xen cư thôn 

Tiền Hải, xã Minh Châu vị trí 4; (6) Dự án tuyến đường Đông Sơn, thị trấn Cái Rồng; (7) Dự án Khu nhà ở nhân 

viên (nhà ở thương mại) Sunhome Casino tại xã Vạn Yên; (8) Dự án Khu dân cư thôn Ninh Hải giai đoạn 2; 

(9)Tuyến đường Trung tâm xã Minh Châu; (10) Bãi tắm cộng đồng xã Minh Châu; (11) khu dân cư hai bên đường 
từ bệnh viện đa khoa Vân Đồn đến dốc 31; (12) Xây dựng cống thoát nước thải 3,4,5; (13) Khu xen cư  vị trí 1 tại 

thôn Ninh Hải, xã Minh Châu; (14) Khu xen cư vị trí 1 tại thôn Bấc, xã Quan Lạn; (15) Chỉnh trang 334 đoạn 

km9+600 đến km 13+600; (16) Xây dựng khu dân cư thôn Đông Tiến, Đông Thành giai đoạn 1; (17) Khu dân cư tại 

khu 5 thị trấn Cái Rồng và thôn 15 xã Hạ Long; (18) Xây dựng 04 phòng học trường PTCS Bình Dân; (19) Khắc 

phục sạt trượt các tuyến đường trên địa bàn huyện (Đông Xá, Vạn Yên); (20) Nâng cấp đường 334 đoạn Km 30+750 

đến Km 31 +050; (21) Đường trục chính từ Cảng hàng không đến khu công viên phức hợp (bãi đổ thải, Kênh 

mương tại Km9, sạt trượt Km 21); (22) Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I; (23) Trạm khí 

tượng Hải Văn Cửa Đối; (24) Trạm kiểm tra giám sát trên sông, vịnh tại xã Minh Châu; (25) Khu doanh trại Lữ 

đoàn 242 xã Đông Xá; (26)  Bến xe khách huyện Vân Đồn; (27) Khu dân cư đô thị Ocean Park tại khu vực hòn Cặp 

Xe xã Hạ Long; (28) Khu khai thác đất Ocean Park tại thôn Khe Ngái. 
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-  Tập trung tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; tuyên truyền 46 năm ngày hoàn 

toàn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4/1975- 30/4/2021) và 135 

năm Ngày quốc tế Lao động 01/5. 

 -  Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý, kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

 - Chỉ đạo xã Quan Lan báo cáo công tác bảo tồn, lập hồ sơ khoa học cụm di 

tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quan Lạn (Đình, Chùa, Miếu, Nghè).  

 - Tổ chức các giải thể thao trong chuỗi hoạt động Chương trình Vân Đồn 

chào hè năm 2021; hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp 

cơ sở, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện lần thứ IX năm 2021. 

5.2. Truyền thông, hoạt động Cổng thông tin điện tử thành phần huyện: 

  Duy trì tốt thời lượng tiếp âm, tiếp sóng Đài TNVN, Đài THVN, Đài PTTH 

Quảng Ninh, thực hiện 20 tin bài, 05 phóng sự tuyên tuyên truyền Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ các cấp, bầu cử Đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026, tuyên 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 08 phóng sự truyền thanh, truyền hình; đăng tải 28 tin bài, 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 trì nề nếp dạy học, ổn định sĩ số, nâng cao chất lượng giờ dạy.  

Rà soát thông tin việc cập nhật điểm của học sinh lên phần mềm QKTH; cập 

nhật tin bài trên website vandon.edu.vn. 

Tổ chức kiểm tra công tác ôn thi tuyển sinh, kiểm tra chuyên đề đối với các 

cấp học. 

Tổ chức các hoạt động giao lưu, chuyên đề hướng dẫn, chuyên đề ôn tuyển 

sinh đối với các bộ môn và khối học. 

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. Trong 

tháng, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện đảm bảo tiến độ. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ 

sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Chủ động chỉ đạo triển khai 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 tích cực 

triển khai các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác Dân số 

- KHHGĐ trên địa bàn các xã, thị trấn. 

*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 trong tình hình mới, thực hiện các nguyên tắc phòng, chống 

dịch; ngăn chặn, phát hiện, truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. 
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Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân 

huyện đã 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 tỉnh
12

. Tổ 

chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số đơn vị, địa phương; chuẩn bị 

các nội dung làm việc với các Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện các biện 

pháp phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị vật tư, hóa chất, sinh phẩm  

để sẵn sáng đáp ứng nhu cầu khoanh vùng, xử lý phòng chống dịch, điều trị bệnh 

nhân mắc Covid - 19. 

- Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tăng cường thực hiện khai báo 

sức khỏe và cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn. 

- Thực hiện triển khai tiêm Vacxin Covid-19 đợt 1 năm 2021 cho 397 người 

gồm: lực lượng cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở y tế tham gia các hoạt động 

phòng, chống dịch: 174 người; lực lượng cán bộ nhân viên làm việc trực tiếp tại 

Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn: 223 người. 

 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 đầy đủ kịp thời cho 1.728 đối 

tượng đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội; 57 trẻ em theo Quyết định 292/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân huyện. 

- Tổ chức đưa 85 người có công với cách mạng và thân nhân người có công 

đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng tỉnh. 

- Xây dựng và triển Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và Kế 

hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng an toàn lao động, vệ sinh lao động, tháng công 

nhân năm 2021. 

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.  

- Chỉ đạo các địa phương đăng ký nghĩa vụ quân sự; Đăng ký tuổi 17, tuổi 

sẵn sàng nhập ngũ năm 2021. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bão cáo Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh. 

- Tổ chức kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương của các đơn vị; 

tổ chức huấn luyện Cụm tự vệ số 1, số 2 theo kế hoạch. 

6.2. An ninh: Tình hình an ninh chính trị, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo, an 

ninh tuyến biển được đảm bảo.  

                                         
12 Công văn số 661/UBND-VHTT ngày 19/3/2021 về việc thực hiện các biện pháp đánh giá theo Bộ tiêu 

chí an toàn và xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; Kế 

hoạch triển khai công tác bầu cử khi phát sinh dịch bệnh Covid – 19 trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc 

hội khó XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 821/UBND-YT ngày 

02/4/2021 về việc tăng cường hoạt động của Tổ Covid – 19 cộng đồng; Công văn số 871/UBND-LĐXH ngày 

08/4/2021 về việc triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại các cơ sở trên địa 

bàn tỉnh trong tình hình mới, Công văn số 1018/UBND-VP và Công văn số 1019/UBND-VP ngày 24/4/2021 V/v 

tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19… 
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- Tháng 4, trên địa bàn huyện đã xảy ra 01 vụ việc về trật tự an toàn xã hội;  

bắt 05 vụ, 06 đối tượng về tội phạm ma túy; 06 vụ, 06 đối tượng vi phạm quy định 

về môi trường, khai thác hải sản trái phép. 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. Kết luận điều 

tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 02 vụ, 03 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 574 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt 

258,650 triệu đồng; tuy nhiên, trên địa bàn huyện đã xảy ra 01 vụ tai nạn giao 

thông, 02 phương tiện hư hỏng nặng. 

7. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; thanh tra; tư pháp: 

- Trong tháng 4, Ủy ban nhân dân và Thường trực tiếp công dân huyện đã 

tiếp 74 lượt công dân, với 33 vụ việc; tiếp nhận 36 đơn kiến nghị, phản ánh; trong 

đó, đã giải quyết xong 25 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 04 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 thực hiện GPMB dự án: Cảng tàu du lịch và phần mở rộng cảng 

tàu du lịch tại thị trấn Cái Rồng; (3) 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; (4) thanh tra việc giao đất, giao rừng và cấp giấy CNQSD đất cho ông Từ 

Khải Kiêu tại xã Đoàn Kết. 

- Duy trì 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. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực kể từ 

ngày 01/01/2021. 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: 101 trường hợp; chứng 

thực chữ ký bản dịch: 02 trường hợp; chứng thực chữ ký cá nhân 02 trường hợp. 

Hộ tịch trong nước: 04 trường hợp. 

8. Công tác cải cách hành chính và hoạt động của Trung tâm hành 

chính công huyện 

        Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2021.  

       Trong tháng, Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận và xử lý 2.121 hồ sơ, 

trong đó đã giải quyết 1.509 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 612 hồ sơ. Tỷ lệ hồ 

sơ đã giải quyết đúng hạn đạt: 98,8%. Tiếp nhận 1.272 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 4, 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: 

      - Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới. 
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       - Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. 

       - Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cụ thể: (1) Quản lý, 

chấn chỉnh, tháo dỡ, xóa bỏ quản cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn; 

(2) Tăng cường chấp hành chính sách pháp luật nhà nước trong công tác quản lý 

thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản; (3) Tăng cường kiểm tra ngăn ngừa sử dụng các 

sản phẩm thuốc lá mới: thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha; (4) Tăng cường 

các biện pháp quản lý chất lượng giống cây Mắc Ca và cung cấp thông tin thực 

trạng tiềm năng phát triển cây Mắc Ca; (5) Quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và 

chữa cháy rừng, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, phương án quản 

lý rừng bền vững trên địa bàn; (6) Tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao hiệu 

quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công; (7) Công tác quản 

lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, đất đai, môi trường và xử lý vi phạm trên địa 

bàn huyện... 

      - Xây dựng, ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch tổng rà soát, thống kê người 

nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; Kế hoạch tham gia Hội 

chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2021; Kế hoạch tổ chức ra quân hiến máu tình 

nguyện đợt 1 năm 2021; Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm năm 2021; Kế hoạch duy trì nâng cao chỉ số đánh giá chính quyền điện tử 

huyện năm 2021... 

         Thành lập các Đoàn công tác, Hội đồng, Tổ công tác trên các lĩnh vực: thành 

lập Tổ chăm sóc nhà đầu dư, doanh nghiệp huyện; Tổ công tác của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng 

ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn; thành lập Ban giám khảo cuộc thi ảnh 

“Vân Đồn trong trái tim tôi”; thành lập Ban tổ chức Hội thi pháp luật về dân quân 

tự vệ năm 2021; thành lập Hội đồng thẩm định Thôn đạt chuẩn nông thôn mới 

vườn đạt chuẩn nông thôn mới 2021... 

        - Chỉ đạo các  phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh công tác 

quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện. 

      - Đôn đốc các đon 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; tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các 

vụ việc. 

         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 02-NQ/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”. 
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         Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid- 19, hướng dẫn MTTQ 

các xã, thị trấn tuyên truyền  cho nhân dân cách phòng, chống không để dịch bệnh 

bùng phát và lây lan trên địa bàn huyện. 

         Giám sát các hoạt động ứng cử, lập danh sách cử tri, tiếp xúc cử tri, giải 

quyết khiếu nại tố cáo và các hoạt động  khác  trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

        Phối hợp đối thoại với công dân 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 5 NĂM 2021 

          1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 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 có hiệu quả 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”. 

        2. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động, tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19; vừa phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã 

hội, giữ vững địa bàn an toàn; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để tổ 

chức tốt các hoạt động Vân Đồn chào hè năm 2021 để kích cầu du lịch sau kiểm 

soát dịch Covid-19. 

        3. Chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc lúa xuân, sản xuất vụ xuân đảm 

bảo tiến độ; hướng dẫn nông dân các địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh 

cho cây trồng, vật nuôi. Thực hiện kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2021 cho các 

xã, thị trấn đảm bảo tiến độ. 

         Kiểm tra, khắc phục sửa chữa các công trình xung yếu trước mùa mưa bão 

năm 2021. 

  4. Tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn. Điều hành chi ngân sách 

hiệu quả, tiết kiệm. Tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển 

và chỉ đạo các phòng ban, cơ quan chuyên môn tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp. 

          5. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa 

kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. 

          Tuyên truyền tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, 

vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất.  

           6. Quản lý tốt giá cả, thị trường; kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa, dịch vụ 

trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại.  

           7. 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. 
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          - Tổ chức công khai các quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. 

           - Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2020-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; thu hồ đất thực hiện các Dự án 

theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Quản lý đất đai tại các khu vực đã công khai 

điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 các phân khu. 

           - Tăng cường kiểm tra, phát hiện các vi phạm về đất đai, xây dựng, quy 

hoạch, môi trường tại các dự án đang triển khai trên địa bàn, kịp thời xử lý các 

trường hợp vi phạm. 

         Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư hạng mục Lò đốt 

rác thải Cầu Cao, đảm bảo tiến độ hoàn thành việc đầu tư Lò đốt rác trong quý II 

năm 2021. 

          8. 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 trình xây dựng cơ bản.  

          9. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện; triển khai 

tuyển sinh các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức Lễ phát động 

Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2021. 

             Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, đuối 

nước và tai nạn thương tích cho trẻ em. 

            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, kịp thời các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

           10. Tổ chức lịch kiểm tra, làm việc với các địa phương về tiến độ và kết quả 

thực hiện các mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; 

chỉ đạo các xã báo cáo kết quả thực hiện và hoàn thiện hồ sơ Thôn, Vườn đạt 

chuẩn nông thôn mới 2021. 

            11. 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. 

           12. Duy trì 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 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

huyện tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền 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); 
- UB 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 



 

 

11 

 

 


