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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THỦY 
 

       Số:        /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                             Lệ Thủy, ngày      tháng 6 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 
 

 

UBND huyện tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2019 do ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. 

Thành phần mời: 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Trưởng Công an huyện; 

- Trưởng 13 phòng ban trực thuộc UBND huyện; 

- Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện. 

- Lãnh đạo và chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2019. 

Địa điểm: Tại phòng họp UBND huyện. 

Trân trọng kính mời! 

Lưu ý: Đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ dự thảo Báo cáo tình hình kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận Chủ tọa kỳ họp thứ 9, 

HĐND huyện khóa XX gửi kèm theo Giấy mời để chỉnh sửa nội dung, số liệu và 

mang theo để theo dõi và tham gia phát biểu tại hội nghị. 

 

Nơi nhận:                                 
- Như thành phần mời; 

- Đăng Website UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

   

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Phan Đình Tư 

 

 
 
 



 2 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN LỆ THỦY 
 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                     Lệ Thủy, ngày      tháng 7 năm 2019 
 
 

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, 

 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 

 
 

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

I. VỀ KINH TẾ 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

a) Trồng trọt: Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi cho sản xuất vụ Đông 

Xuân, nhân dân chủ động sản xuất theo kế hoạch, thời vụ và định hướng chỉ đạo 

của UBND huyện; tiếp tục chỉ đạo mở rộng diện tích sử dụng giống lúa tiến bộ kỹ 

thuật, chất lượng, cánh đồng lớn, canh tác cải tiến và tiến hành khảo nghiệm một 

số giống lúa mới để dần thay thế giống bị thoái hóa, nhiễm sâu bệnh
1
. Tích cực 

chỉ đạo phòng trực sâu bệnh, chuột hại; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ 

trợ phát triển sản xuất nên vụ Đông Xuân năm nay tiếp tục được mùa, năng suất, 

sản lượng đạt cao so với cùng kỳ. Tổng diện tích cây trồng hàng năm là 13.893,22 

ha 
2
, bằng 100,08% so với cùng kỳ. Diện tích sản xuất lúa vụ Hè Thu 1.034 

ha/KH 1.250 ha, bằng 85,57% so với cùng kỳ. Năng suất lúa bình quân vụ Đông 

Xuân đạt 69,19 tạ/ha, tăng 1,26 tạ/ha so với cùng kỳ 
3
; tổng sản lượng lương thực 

đạt 71.818,6 tấn, bằng 102,7% so với cùng kỳ (tăng gần 1.900 tấn) 
4
.  

b) Chăn nuôi: Chỉ đạo phát triển đàn gia súc, gia cầm, chú trọng nâng cao 

chất lượng đàn, khuyến khích chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, vệ sinh an 

toàn thực phẩm. Tập trung phòng chống dịch bệnh, nhất là công tác tiêm phòng, 

vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường, kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, lưu 

thông động vật, sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi nên đã hạn chế được tình 

hình dịch bệnh phát sinh, lây lan vào địa bàn. 

Tại thời điểm điều tra 01/4/2019, tổng đàn gia cầm tăng so với cùng kỳ 
5
; 

sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng đạt 8.915 tấn, bằng 100,71% so với cùng 

kỳ.  

                                           
1 Lúa chất lượng chiếm 46,9%, giảm 1,9% so với cùng kỳ; lúa thuần chiếm 33,3%, giảm 5,4% so với cùng kỳ; lúa 

lai chiếm 19,7%, tăng 7,3% so với cùng kỳ (trong đó lúa lai chất lượng chiếm 56%). Diện tích thực hiện cánh 

đồng lớn là 3.189 ha, tăng 245 ha so với cùng kỳ; diện tích canh tác lúa cải tiến (SRI) 2.400 ha, tăng 304 ha so với 

cùng kỳ, năng suất ở các diện tích này đều đạt cao trên 74,2 tạ/ha. Tổng diện tích chuyển đổi cây trồng trên đất lúa 

17 ha (vụ Đông Xuân 9,5 ha, vụ Hè Thu 7,5 ha).   
2
 Diện tích cây lương thực 10.526,81 ha, bằng 101,12% (lúa 10.249,9 ha, bằng 100,64%, ngô 276,9 ha, bằng 

122,43%); cây chất bột 1.458,2 ha, bằng 90,91%; cây rau đậu các loại 1.131,3 ha, bằng 97,84%; cây công nghiệp 

hàng năm 354,1 ha, bằng 109,85%; cây gia vị, dược liệu 255,5 ha, bằng 112,51%; cây thức ăn giá súc 167,3 ha, 

bằng 103,66% so với cùng kỳ. 
3 Có 9 xã, thị trấn có năng suất đạt từ 70 tạ/ha trở lên, trong đó 5 xã đạt từ 75 tạ/ha trở lên. 
4
 Sản lượng lúa 70.915 tấn, bằng 102,51%; ngô 903,6 tấn, bằng 122,58% so với cùng kỳ. 

5
 Đàn trâu 5.673 con, bằng 80,97%; đàn bò 13.795 con, bằng 90,45%; đàn lợn 60.070 con, bằng 94,61%; đàn gia 

cầm 1.052.000 con, bằng 108,36% so với cùng kỳ. 

DỰ THẢO 
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c) Lâm nghiệp: Công tác trồng, chăm sóc rừng được quan tâm thực hiện. 

Hiện nay, diện tích rừng được chăm sóc 12.956 ha, trồng mới rừng tập trung 

1.323 ha/KH 1.500 ha, hơn 36.000 cây phân tán các loại; sản lượng khai thác gỗ 

đạt 152.745 m
3
, bằng 101,45% so với cùng kỳ. Tăng cường công tác quản lý, bảo 

vệ rừng, tuần tra, kiểm soát lâm sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
6
; 

công tác phòng cháy chữa cháy rừng được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, do đó 

năm nay nắng hạn hơn nhiều năm nhưng không để xảy ra các vụ cháy rừng lớn. 

Triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và quy hoạch 3 loại rừng đã được phê 

duyệt. 

d) Thủy sản: Triển khai thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Đến nay đã hoàn thành kế hoạch thả nuôi giống thủy sản với 

tổng diện tích 2.168,5 ha, tăng 4,48% so với cùng kỳ 
7
, một số diện tích nuôi 

trồng thủy sản vào vụ thu hoạch; khai thác, đánh bắt thủy sản đạt kết quả khá. Dự 

ước tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 2.507 tấn, tăng 5,6% so 

với cùng kỳ 
8
. 

đ) Kinh tế tập thể 

Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, mở rộng, phát triển 

các khâu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tăng doanh thu của HTX, đáp ứng nhu 

cầu sản xuất của nhân dân; hiện nay có 95 HTX hoạt động, trong đó có 68 HTX 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (có 02 HTX thành lập mới). Có 188 tổ hợp 

tác chủ yếu là nông nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho 

hộ gia đình. 

Các trang trại tiếp tục duy trì hoạt động, một số trang trại mạnh dạn đầu tư 

mở rộng quy mô, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, nhất là sản xuất theo 

chuổi giá trị, tuy nhiên do diễn biến phức tạp của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nên 

hiện nay các trang trại chăn nuôi đang gặp khó khăn. Đến nay toàn huyện có 144 

trang trại đã được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, tăng 4 trang trại so với 

cuối năm 2018 
9
. 

2. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường 

Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất, xây dựng hồ sơ đấu giá 

quyền sử dụng đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đến nay, có 9 xã, thị 

trấn tổ chức đấu giá và xét giao 163 lô đất ở 
10

, có 55 trường hợp chuyển mục 

đích sử dụng đất sang đất ở với diện tích 0,55 ha, tổng số tiền thu cấp quyền sử 

dụng đất đến ngày 30/6/2019 đạt hơn 110 tỷ đồng, đạt 117,4% kế hoạch giao (đạt 

92,14% kế hoạch phấn đấu). Hoàn thành thủ tục cấp 270 GCNQSD đất cho nhân 

                                           
6
 Đã bắt giữ và xử lý 55 vụ vi phạm lâm luật (giảm 31 vụ so với cùng kỳ), tịch thu gần 38 m

3
 gỗ các loại, thu nộp 

vào ngân sách nhà nước hơn 475 triệu đồng. Bắt giữ, xử lý 02 vụ phát rừng trái phép ở xã Kim Thủy. 
7
 Diện tích nuôi cá ao/hầm 618 ha, bằng 104,39%; cá lúa 1.353 ha, bằng 107,47%; nuôi cá hồ/đập/mặt nước lớn 

132,88 ha, bằng 68%; nuôi thủy sản khác 25,9 ha, bằng 582%; nuôi tôm trên cát 38,72 ha, bằng 140,7% so với 

cùng kỳ. 
8
 Sản lượng khai thác 1.846,9 tấn, bằng 104,8%; sản lượng nuôi trồng 660,12 tấn, bằng 107,82% so với cùng kỳ. 

9
 Gồm 12 trang trại lâm nghiệp, 64 trang trại chăn nuôi, 3 trang trại thủy sản và 65 trang trại tổng hợp. 

10 Các xã, thị trấn: Lộc Thủy, Dương Thủy, Phong Thủy, Ngư Thủy Bắc, Hồng Thủy, Cam Thủy, Mỹ Thủy, Nông 

trường Lệ Ninh, Kiến Giang. 
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dân. Thực hiện thủ tục cấp GCNQSD đất cho các hộ dân thuộc dự án di giãn dân 

tại các xã Cam Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy; rà soát, xây dựng phương án sử 

dụng đối với diện tích đất UBND tỉnh giao về cho địa phương quản lý. Tăng 

cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, kiểm tra, chấn chỉnh và 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
11

. Thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải, 

xây dựng Đề án phân loại rác thải tại nguồn; tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

các ngày kỷ niệm về môi trường, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo. 

3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Tích cực chỉ đạo, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở duy trì và phát 

triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; một số doanh nghiệp, cơ sở đã 

đầu tư mở rộng quy mô, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, chủ động tìm kiếm, 

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp trên 

địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) đạt gần 248 tỷ đồng 
12

, tăng 11,59% so với 

cùng kỳ. Phối hợp triển khai các dự án công nghiệp chuẩn bị đầu tư trên địa bàn. 

4. Thương mại - dịch vụ 

 Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra khá sôi nổi; giá cả một số mặt hàng 

có tăng khi giá xăng, giá điện điều chỉnh tăng, riêng giá lúa và thịt lợn giảm so 

với cùng kỳ. Công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động 

kinh doanh, dịch vụ được tăng cường, kiểm tra, chấn chỉnh việc niêm yết giá và 

bán theo giá niêm yết. Các loại hình dịch vụ phát triển khá đa dạng. Tổng mức 

bán lẻ hàng hóa đạt 1.083 tỷ đồng, tăng 9,4%; doanh thu dịch vụ đạt gần 152 tỷ 

đồng, tăng 13,4%; doanh thu vận tải đạt 130 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ.  

5. Xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng  

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng, hiệu 

quả các công trình xây dựng; thực hiện kịp thời các thủ tục để thi công các công 

trình đã bố trí vốn và các công trình chuẩn bị đầu tư. Huy động nguồn vốn và 

phân bổ kịp thời cho các công trình theo kế hoạch; nguồn vốn ngân sách cấp 

huyện phân bổ trong 6 tháng là 136 tỷ đồng, giải ngân được 66 tỷ đồng, đạt 

47,8% số vốn đã bố trí. 

Chỉ đạo thực hiện công tác GPMB để thi công các công trình theo kế 

hoạch; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với công trình Đường 

dây 220kV - mạch 2; dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gỗ OSKAL, OSB và gỗ ván 

thanh; dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng 

Bang. 

6. Hoạt động tài chính 

Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát và 

triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu nên kết quả thu đạt khá. Tổng thu 

                                           
11

 Ở cấp huyện đã kiểm tra, xử lý 1 trường hợp vi phạm về đất đai, xử phạt 15 triệu đồng; 3 trường hợp vi phạm về 

khoáng sản, xử phạt 183,5 triệu đồng. Ở cấp xã kiểm tra, xử lý 19 trường hợp vi phạm về đất đai, xử phạt 49 triệu 

đồng, 2 trường hợp vi phạm về khoáng sản, xử phạt 7 triệu đồng. 
12

 Khu vực nhà nước đạt 42,5 tỷ đồng, bằng 106%; khu vực ngoài nhà nước đạt 205,5 tỷ đồng, bằng 112,8% so với 

cùng kỳ. 
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ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 180 tỷ đồng, đạt 107,5% kế hoạch giao, bằng 

159,8% so với cùng kỳ. 

Quản lý, điều hành và kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách theo dự toán, chế 

độ quy định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách. Tổng chi 

ngân sách nhà nước trong 6 tháng đạt 375 tỷ đồng, bằng 50,95% kế hoạch giao 
13

. 

7. Xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị 

 - Xây dựng NTM: Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM; Ban Chỉ đạo, Văn phòng NTM&OCOP huyện được kiện 

toàn, bổ sung nhiệm vụ; xây dựng các tiêu chí theo kế hoạch 
14

; chỉ đạo, đôn đốc 

các xã đăng ký kế hoạch đạt xã NTM năm 2019 khẩn trương thực hiện các nội 

dung, hạng mục công trình để đạt các tiêu chí còn lại. Tiếp tục thực hiện "Ngày 

nông thôn mới - Đô thị văn minh" 
15

. Rà soát và xây dựng xã NTM kiểu mẫu 

(Xuân Thủy), xã NTM nâng cao (Tân Thủy, Phong Thủy), thôn, bản đạt chuẩn 

NTM tại các xã miền núi và các mô hình mẫu trong xây dựng NTM. Tổng nguồn 

vốn huy động được hơn 130 tỷ đồng 
16

. Đến nay, toàn huyện đạt 410 tiêu chí 

NTM (giảm 5 tiêu chí so với cuối năm 2018 do áp dụng tiêu chuẩn đánh giá mới 

đối với tiêu chí Thông tin truyền thông), bình quân đạt 15,76 tiêu chí/xã, trong đó 

có 16 xã đạt 19/19 tiêu chí và đạt chuẩn NTM 
17

, 03 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí 
18

, 

02 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí 
19

, 05 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí 
20

.  

Triển khai thực hiện đề án "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất liên kết theo chuổi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm 
21

; xây 

dựng nhãn hiệu hàng hóa nông sản địa phương 
22

. 

 - Phát triển đô thị: Công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị được tăng 

cường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; 

kiểm tra, làm thủ tục cấp 20 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; hoàn thành cắm 

mốc theo quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035; thực hiện các thủ 

tục đổi đất cho các hộ nằm trong phạm vi quy hoạch Quốc lộ 9C đoạn từ ngã tư 

Cam Liên đến cầu Kiến Giang; thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án xã hội 

hóa chỉnh trang, phát triển đô thị 
23

. 

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI 

                                           
13

 Chi ngân sách cấp huyện 300 tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã 75 tỷ đồng. 
14 Trong 6 tháng, đã nâng cấp, xây mới được 2 km đường liên xã, 4,3 km đường liên thôn, 16,6 km đường ngõ 

xóm, 3,3 km đường nội đồng, 10,4 km kênh mương; 15 nhà văn hóa thôn, 20 công trình trường học và nhiều công 

trình khác đã được đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa để đạt tiêu chí NTM. 
15

 Tổ chức 12 ngày thu hút hơn 32.000 lượt người tham gia, trong đó có hơn 7.000 lượt cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tham gia. 
16

 Ngân sách trung ương 17.133 triệu đồng, ngân sách địa phương 5.365 triệu đồng, vốn lồng ghép 104.062 triệu 

đồng, cộng đồng dân cư đóng góp 4.100 triệu đồng.  
17

 Các xã Lộc Thủy, Liên Thủy, Phong Thủy, Mai Thủy, An Thủy, Mỹ Thủy, Tân Thủy, Dương Thủy, Phú Thủy, 

Cam Thủy, Xuân Thủy, Sơn Thủy, Hồng Thủy, Thanh Thủy, Trường Thủy, Hoa Thủy. 
18

 Các xã Văn Thủy, Ngư Thủy Nam, Sen Thủy. 
19

 Xã Hưng Thủy, Thái Thủy. 
20

 Các xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Lâm Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy. 
21 Đã phê duyệt 7 dự án, gồm: Gạo sạch, nấm, mật ong, khoai gieo, tinh dầu tràm, cá lóc, ớt.  
22

 Đang xây dựng nhãn hiệu tập thể cho 6 sản phẩm gồm: Tinh bột nghệ, nén, mướp đắng, cam mật, gà đồi, tinh 

dầu (sả, tràm). 
23

 .............; trồng mới hơn 180 cây bóng mát dọc 2 bên bờ sông Kiến Giang. 
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1. Giáo dục - đào tạo 

Hoàn thành chương trình năm học 2018 - 2019; tổ chức và tham gia các kỳ 

thi, hội thi các cấp đạt kết quả cao 
24

. Thành lập Trường PTDT bán trú Tiểu học 

Kim Thủy, Trường TH Tân Thủy, Trường TH&THCS Cam Thủy. Duy trì 100% 

xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục 

tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2 và phổ cập THCS mức độ 2 (trong đó 

có 21 xã, thị trấn đạt mức độ 3). Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc gia 
25

. Công tác chuyển giao chất lượng các cấp được thực hiện chặt 

chẽ, đúng quy định. Chỉ đạo hoạt động hè, phòng chống đuối nước và phổ cập bơi 

an toàn cho học sinh. Phối hợp tổ chức thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 THPT, thi 

THPT Quốc gia đảm bảo an toàn. 

2. Y tế, dân số 

- Về y tế: Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 

ngày càng được nâng cao; tích cực phòng chống dịch bệnh, kiểm soát VSATTP, 

trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Trong 6 tháng, trạm y tế 

các xã, thị trấn đã khám và điều trị cho hơn 34.000 lượt bệnh nhân, giảm 29% so 

với cùng kỳ; Bệnh viện Đa khoa huyện đã khám và điều trị cho hơn 46.000 lượt 

bệnh nhân, giảm 2,3% so với cùng kỳ. Duy trì cơ sở đạt chuẩn quốc gia về y tế 
26

. 

Tích cực tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia BHYT để chủ động và thuận 

lợi trong việc khám chữa bệnh.  

- Công tác dân số - KHHGĐ: Tiến hành các thủ tục bàn giao Trung tâm 

DS-KHHGĐ huyện về Sở Y tế quản lý; thực hiện tốt chiến dịch tiêm bổ sung 

vacxin cho trẻ dưới 5 tuổi; kế hoạch tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và phụ nữ 

mang thai; chương trình bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình. 

Tổng số trẻ sinh trong 6 tháng là ..... cháu, bằng ........với cùng kỳ, trong đó sinh 

con thứ 3 trở lên là .... cháu (chiếm ......%), bằng ...... so với cùng kỳ. 

3. Văn hoá thông tin, thể dục thể thao 

Các hoạt đông văn hóa thông tin, phong trào TDĐKXDĐSVH được đẩy 

mạnh; tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày lễ 

lớn của quê hương, đất nước và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn... Tổ chức 

thành công Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc. Hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận 

Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là di sản văn hóa phi 

vật thể cấp Quốc gia. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam - Đài Truyền hình kỹ 

thuật số VTC thực hiện Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Nước mắt Bang Rợn". 

Tham gia Liên hoan các tổ, nhóm, đội, CLB Bài chòi tỉnh Quảng Bình lần thứ 

nhất năm 2019. Triển khai thực hiện chính quyền điện tử tại các cơ quan, đơn vị, 

các xã, thị trấn. Công tác gia đình luôn được quan tâm; du lịch có bước phát triển,  

                                           
24

 Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 xếp thứ nhất tỉnh với 51/54 em đạt giải; thi học sinh giỏi cấp quốc gia đạt 02 giải; thi 

nghiên cứu khoa học học sinh THCS cấp tỉnh với 03 sản phẩm dự thi đều đạt giải Ba. 
25

 Có 73/97 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 76%), trong đó cấp học mầm non 20/30 trường, tiểu học 29/31 

trường, TH&THCS 7 trường, THCS 21/23 trường, THPT 3/6 trường.  
26

 Có 26/28 cơ sở đạt chuẩn quốc gia về y tế (02 cơ sở chưa đạt là Kim Thủy, Lâm Thủy). 
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quản lý và duy trì hoạt động các điểm di tích 
27

. Tích cực kiểm tra, chấn chỉnh 

hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa trên địa bàn 
28

. 

Công tác báo chí và xuất bản thực hiện đúng định kỳ, chất lượng 
29

. Đài 

Truyền thanh - Truyền hình huyện đã thực hiện nhiều tin bài, phóng sự phản ánh 

khá đầy đủ tình hình hoạt động trên địa bàn 
30

. 

Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho 

nhân dân; tham gia các giải thể thao cấp tỉnh đạt kết quả cao. 

4. Lao động thương binh và xã hội 

Thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội. Hoàn thành việc lập 

danh sách liệt sỹ ghi tên vào đền thờ liệt sỹ tỉnh Quảng Bình. Phối hợp với 

BHXH huyện làm thủ tục mua và cấp hơn 57.000 thẻ BHYT cho các đối tượng 

thụ hưởng. Phối hợp với UBMTTQVN huyện chỉ đạo kiểm tra, nắm tình hình đời 

sống của nhân dân và phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ, của huyện, cấp quà của 

Chủ tịch nước, của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện kịp thời, đúng đối tượng 
31

. 

Nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, lãnh đạo huyện đã tổ chức Lễ 

viếng các Nghĩa trang Liệt sỹ, dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp và các điểm di tích lịch sử, tổ chức các đoàn thăm gia đình chính 

sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn. 

Hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu năm 2019 
32

. Tích 

cực chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề 

cho người lao động nông thôn. Triển khai mô hình nhân rộng giảm nghèo trên địa 

bàn xã Lâm Thủy, Kim Thủy. Trong 6 tháng đã giải quyết việc làm cho hơn 

2.500 lao động, đạt 50,6% kế hoạch giao (đạt 47,7% kế hoạch tỉnh giao), trong đó 

xuất khẩu lao động 177 người/KH 420 người.  

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới được quan tâm; chỉ đạo 

kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí phòng ngừa phát sinh tệ nạn xã hội.  

5. Công tác nội vụ 

Kịp thời ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2019; tuyển dụng 

và bố trí công tác đối với 70 viên chức giáo dục trúng tuyển. Hoàn thành việc 

thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, kiện toàn Ban Quản lý các công trình 

công cộng, ban hành Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát 

                                           
27 Đón hơn 120.000 lượt du khách đến tham quan (DTLS chùa Hoằng Phúc khoảng 84.000 lượt, Nhà lưu niệm Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp khoảng 12.000 lượt, Khu lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh khoảng 4.600 lượt, các điểm còn lại 

hơn 27.000 lượt du khách).   
28 Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh Internet công cộng và trò chơi điện tử. 
29 Phát hành báo chí với 190 loại báo; Bản tin Lệ Thủy xuất bản 3.6000 bản tin; 26/28 xã có công văn thư báo đến 

trong ngày còn xã Lâm Thủy và Ngân Thủy). 
30

 Đã thực hiện phát 6 trang phát thanh, thực hiện 13 trang truyền hình, 800 tin, 176 bài và 31 phóng sự phản ánh 

đầy đủ tình hình hoạt động trên địa bàn. 
31

 Phân bổ kịp thời 220 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho nhân dân; phối hợp với UBMTTQVN huyện chuyển quà 

tặng cho 1.900 hộ nghèo theo các nguồn cứu trợ của tỉnh và huyện với số tiền 805 triệu đồng; chuyển quà của Chủ 

tịch nước cho 4.734 người có công trên địa bàn với số tiền hơn 965 triệu đồng; chuyển quà và thiệp chúc mừng 

của lãnh đạo huyện cho 4.946 người có công với tổng số tiền hơn 496 triệu đồng. 
32

 Hộ nghèo còn 2.422 hộ, chiếm 5,9%; hộ cận nghèo còn 1.883 hộ, chiếm 4,52%. Dự ước 6 tháng đầu năm hộ 

nghèo giảm 400 hộ, giảm 0,49% (đạt 50% so với KH giao); hộ cận nghèo giảm 150 hộ, giảm 0,27% (đạt 25% so 

với KH giao). 
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triển quỹ đất. Thực hiện việc tiếp nhận, thuyên chuyển, biệt phái viên chức, công 

chức; nâng lương, nâng phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức các đơn vị trường học theo 

quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, công 

sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” cho tất cả các cơ quan chuyên môn, các xã đạt 

chuẩn NTM. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ thẩm định việc sáp nhập, hợp 

nhất các TDP trên địa bàn thị trấn Nông trường Lệ Ninh. Công bố chỉ số CCHC 

cấp xã năm 2018 
33

. Hoàn thành việc xét danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng, trình các cấp khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 
34

. 

6. Chính sách dân tộc 

Thực hiện các chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc; chỉ đạo đồng 

bào dân tộc tích cực sản xuất ổn định cuộc sống, chủ động nắm tình hình đời sống 

của đồng bào dân tộc và kịp thời hỗ trợ không để đồng bào dân tộc thiếu đói. Tổ 

chức tập huấn, tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công 

tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc 

thiểu số huyện Lệ Thủy lần thứ I năm 2019. 

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT 

1. Công tác quân sự - quốc phòng 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo kế hoạch. Tuần tra 

bảo vệ ổn định an ninh khu vực biên giới đất liền và trên biển; tổ chức tuyển 

quân, đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương chu đáo 
35

; 

đăng ký nam công dân độ tuổi 17 sẵn sàng nhập ngũ, công dân trong độ tuổi 

DQTV; hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tuyển sinh quân sự cho 109 thí sinh. Tổ chức ra 

quân huấn luyện dân quân tự vệ 
36

; chi trả tiền cho các đối tượng theo Quyết định 

số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
37

. Hoàn thành các nội dung, điều 

kiện phục vụ diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2019. 

2. Công tác an ninh trật tự 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; chưa phát 

hiện các dấu hiệu hoạt động xâm nhập, móc nối phá hoại của các thế lực thù địch. 

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Huy động sức mạnh 

tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn giao thông; bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết và các sự kiện diễn ra trên địa 

bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức 

                                           
33 Gồm 24 đơn vị đạt loại tốt và 04 đơn vị đạt loại khá. 
34 Tặng danh hiệu Tập thể LĐTT cho 47 tập thể, Đơn vị tiên tiến cho 25 đơn vị, Lao động tiên tiến cho 281 cá 

nhân, Chiến sỹ tiên tiến cho 195 cá nhân, Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 120 cá nhân. Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

danh hiệu Tập thể LĐXS cho 14 tập thể, Đơn vị quyết thắng cho 07 đơn vị, Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 đơn 

vị, Bằng khen cho 18 tập thể và 8 cá nhân, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 7 cá nhân. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ 

tặng Bằng khen cho 5 cá nhân. 
35

 Có 141 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, 190 công dân lên đường nhập ngũ. 
36

 Hoàn thành huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ 1 cho 28/28 xã, thị trấn; chiến sỹ dân quân năm thứ 2-4 cho 

16/28 xã, thị trấn và 20/27 đơn vị tự vệ. 
37

 Chi trả gần 12 tỷ đồng cho hơn 5.000 đối tượng. 
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tạp xảy ra, nhờ vậy mà phạm pháp hình sự cơ bản được kiềm chế 
38

; chủ động 

nắm tình hình tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật, mất 

ổn định tình hình ngay tại cơ sở. Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ và pháo 
39

. Lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự cơ động tăng cường tuần 

tra, xử lý các đối tượng vi phạm 
40

.  

3. Công tác tư pháp - thi hành án 

Các cơ quan tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính được đẩy mạnh; thực hiện nghiêm túc việc xây 

dựng, kiểm tra, thẩm định và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 
41

. Hội đồng 

phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện kịp thời tổ chức hội nghị tuyên 

truyền, triển khai thực hiện văn bản pháp luật mới ban hành 
42

. Tổ chức các lớp 

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về lĩnh vực Tư pháp 
43

. 

Thường xuyên cung cấp tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ 

thống truyền thanh cơ sở; hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được tăng 

cường. Công tác hành chính tư pháp được chú trọng 
44

; cải cách hành chính được 

quan tâm thực hiện và có chuyển biến rõ nét. 

Về thi hành án dân sự: Cơ quan Thi hành án Dân sự huyện đã tích cực phối 

hợp và chủ động triển khai thi hành các vụ án đảm bảo kịp thời, đúng quy định, tỷ 

lệ thi hành án đạt trên 67,9% về số việc 
45

. 

4. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Công tác thanh tra tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào công tác quản lý 

đất đai, việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 
46

. 

                                           
38

 Trong 6 tháng, đã xảy ra 24 vụ phạm pháp hình sự (so với cùng kỳ tăng 04 vụ; giảm 01 người chết, 03 người bị 

thương), tài sản thiệt hại trên 400 triệu đồng; tỷ lệ khám phá án đạt trên 87,5%.  
39

 Vận động nhân dân nộp giao nộp 07 khẩu súng tự chế và 30 kg pháo các loại. Phát hiện 05 vụ, 05 đối tượng vận 

chuyển, buôn bán pháo trái phép, thu giữ 130 kg pháo các loại. 
40

 Lực lượng CSGT đã tổ chức 429 ca tuần tra, lập biên bản 433 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính 415 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 46 trường hợp, thu nộp NSNN 630 triệu đồng; TNGT xảy 

ra 12 vụ, làm chết 10 người, bị thương 09 người, tài sản thiệt hại trên 180 triệu đồng (so cùng kỳ giảm 06 vụ, 05 

người chết, 06 người bị thương). 
41

 Đã kiểm tra, thẩm định 36 văn bản QPPL cấp xã. Tổng số văn bản được tập hợp để hệ thống hóa: cấp huyện 88 

văn bản, cấp xã 350 văn bản. 
42

 Đã tổ chức 07 hội nghị, với hơn 900 lượt người tham gia. 
43

 Đã tổ chức 04 hội nghị với 400 lượt người tham gia; 01 lớp tập huấn cho 100 hòa giải viên. 
44

 Hoàn thành thủ tục cải chính hộ tịch cho 35 trường hợp, đăng ký kết hôn 02 trường hợp, khai sinh 02 trường 

hợp, trong đó 01 trường hợp có yếu tố nước ngoài, 02 trường hợp đăng ký nhận con nuôi, thu hồi hủy bỏ 02 bản 

sao giấy chứng tử; chứng thực chữ ký 02 trường hợp, chứng thực bản sao từ bản chính cho gần 665 trường hợp, lệ 

phí thu được gần 4 triệu đồng. 
45

 Tổng số 397 việc (năm trước chuyển qua 165 việc, thụ lý mới 232 việc) với tổng số tiền hơn 21,7 tỷ đồng, ủy 

thác 03 việc; tổng số việc phải thi hành 394 việc, có điều kiện thi hành 281 việc, số việc chưa có điều kiện thi hành 

113 việc; đã kết thúc thi hành 189 việc, đình chỉ 02 việc, đang thi hành 203 việc. 
46

 Hoàn thành cuộc thanh tra về đất đai tại xã Ngư Thủy Bắc; thanh tra về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố 

cáo và phòng chống tham nhũng tại UBND các xã: Xuân Thủy, Mai Thủy và Lâm Thủy, phát hiện sai phạm với số 

tiền 95.430.627 đồng, trong đó: Kiến nghị thu hồi 44.400.766 đồng và giảm trừ giá trị thanh quyết toán 51.029.861 

đồng; thanh tra đột xuất về công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững tại Ban QLRPH Động Châu, trong đó kiến nghị thu hồi số tiền 84.663.000 đồng; thanh tra đột 

xuất về thủ tục giao đất tại thị trấn Kiến Giang; thanh tra công tác thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại 

UBND các xã: Hoa Thủy, Phong Thủy, Thái Thủy, Văn Thủy, Ngân Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh. 
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Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên và ngày càng đi vào nề nếp. 

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều chuyển biến tích 

cực. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở tập trung rà soát, xem xét giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân khá kịp thời, cơ bản đảm bảo quy trình thủ tục, hạn 

chế đơn thư tồn đọng, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn 
47

. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được duy trì; việc công khai 

minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước và thực hiện kê khai tài sản, thu 

nhập, chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp 

được thực hiện đúng quy định.  

B. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

- Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất một số nới chưa 

mạnh, một số vùng chậm chuyển đổi bộ giống lúa theo chủ trương chung của 

huyện; chuyển đổi cơ cấu cây trồng thiếu quy hoạch, quy mô nhỏ lẻ; thiếu liên kết 

vùng sản xuất và hợp tác bao tiêu sản phẩm còn hạn chế.  

- Việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn khó khăn; 

hàng hóa nông sản được thị trường chấp nhận còn ít. 

- Mặc dù đã được tập trung chỉ đạo phòng chống nhưng bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi vẫn xảy ra ở một số vùng ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi lợn.  

- Tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép, chống người 

thi hành công vụ vẫn còn xảy ra, đặc biệt là tại địa bàn 3 bản biên giới xã Kim 

Thủy. 

- Trong 6 tháng không có tiêu chí đạt chuẩn NTM tăng thêm; có 5 tiêu chí 

sụt giảm do áp dụng tiêu chuẩn đánh giá mới; một số nơi thiếu quyết liệt trong 

việc chỉ đạo xây dựng các mô hình mẫu, việc hình thành khu dân cư kiểu mẫu, 

vườn mẫu vẫn chưa rõ nét, chưa hình thành các mô hình tiêu biểu để nhân rộng 

và phát triển. 

- Một số xã, thị trấn thực hiện kế hoạch sử dụng đất còn chậm; công tác 

kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản ở một số cơ sở 

còn thiếu thường xuyên, chưa nghiêm dẫn đến phát sinh trường hợp vi phạm. 

- Việc thực hiện các thủ tục cấp GCNQSD đất cho các hộ di giãn dân tại 

các xã Cam Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy còn chậm do phải đợi ý kiến chỉ đạo 

của cấp trên. 

- Một số nơi nhân dân đổ rác thải không đúng nơi quy định, vẫn còn tình 

trạng đốt rác thải; công tác thu gom, vận chuyển rác thải có khi còn thiếu kịp thời 

ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. 

- Một số cơ sở, hộ dân chưa chấp hành nghiêm trong hoạt động kinh doanh, 

buôn bán hàng hóa, nhất là việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. 

- Một số công trình xây dựng cơ bản chậm tiến độ, có công trình thiếu vốn 

phải tạm dừng thi công; một số chủ đầu tư còn thiếu nghiêm túc, thiếu kiểm tra, 

                                           
47

 Trong 6 tháng, đã tiếp nhận, xử lý 246 đơn (kỳ trước chuyển sang 42 đơn), trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải 

quyết 142 đơn/132 vụ việc, đã giải quyết hoàn thành 47 đơn/37 vụ việc, 95 đơn/95 vụ việc đang giải quyết theo kế 

hoạch. 
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giám sát nên chất lượng, tiến độ một số công trình chưa đảm bảo, qua thanh tra, 

kiểm tra còn phát hiện nhiều thiếu sót.  

- Một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn có điều kiện nhưng chưa tham gia các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do huyện phát động. Việc thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nơi thiếu nghiêm túc. 

- Hiệu quả công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch trên địa bàn 

huyện chưa cao; chưa xây dựng được cẩm nang du lịch của huyện. 

- Tình hình an ninh trật tự, trộm cắp vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp gây 

lo lắng trong nhân dân. 

- Công tác phối hợp triển khai thi hành pháp luật có lúc còn chậm; việc giáo 

dục pháp luật cho đồng bào dân tộc mặc dù đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa 

cao. 

- Một số vụ việc có điều kiện thi hành nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt 

điểm. 

- Tình hình nhân dân, đơn thư phát sinh về bồi thường thiệt hại do sự cố 

môi trường biển ở xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam có biểu hiện phức tạp.  

C. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

1. Kinh tế  

Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa, hoa màu vụ Hè Thu; chủ động phòng trừ 

sâu bệnh, chuột hại, có phương án đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất vụ Hè Thu. 

Triển khai trồng rau màu vụ Thu Đông, vụ Đông ở các vùng có điều kiện; chuẩn 

bị các điều kiện để sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020; tiếp tục chuyển đổi 

mạnh bộ giống theo hướng chất lượng, mở rộng cánh đồng lớn, áp dụng quy trình 

canh tác cải tiến; quy hoạch vùng chuyển đổi cây trồng, liên kết sản xuất và bao 

tiêu sản phẩm.  

Chỉ đạo phát triển chăn nuôi, khôi phục đàn lợn khi hết bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi; phát triển các loại vật nuôi có chất lượng, giá trị cao, ít mẫn cảm với 

dịch bệnh; khuyến khích mở rộng, đầu tư chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học, 

đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Thực hiện nghiêm ngặt các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh; tập trung khoanh vùng không để bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng. 

Tăng cường công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm 

nghiệp, tuần tra, kiểm soát việc khai thác lâm sản, tập trung phòng cháy, chữa 

cháy rừng. Khuyến khích trồng rừng gỗ lớn, chuyển đổi cây trồng trên diện tích 

đất gò đồi kém hiệu quả. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng theo quy định.   

Chỉ đạo, động viên ngư dân đầu tư ngư lưới cụ, bám biển đánh bắt thủy hải 

sản; chuyển đổi phương thức, sử dụng phương tiện đánh bắt phù hợp, không đánh 

bắt theo kiểu hủy diệt nhằm khai thác có hiệu quả và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Khôi phục các cơ sở chế biến hải sản, tiếp tục thực hiện và nhân rộng các mô hình 

có hiệu quả ở vùng biển để chuyển đổi nghề cho ngư dân. Bảo vệ diện tích nuôi 

trồng thủy sản, thu hoạch nhanh gọn trước mùa mưa lũ. 



 12 

Tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp và ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp Lệ Thủy. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX, THT; thành lập và đưa 

vào hoạt động Liên hiệp HTX. Tiếp tục đẩy mạnh và khuyến khích phát triển 

trang trại, gia trại; khắc phục khó khăn, duy trì ổn định các trang trại chăn nuôi 

lợn. 

Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện phương án, kế hoạch phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi mùa mưa bão đến, hạn chế thấp nhất thiệt 

hại do thiên tai gây ra. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo chỉ tiêu giao; đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các thủ tục để đấu giá cấp quyền sử dụng đất, giao đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất; hoàn thành các thủ tục để đưa dự án phát triển quỹ đất ở xã 

Ngư Thủy Bắc, Mai Thủy vào đấu giá. Tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án tạo 

quỹ đất nhỏ lẻ. Thực hiện phương án sử dụng đất đối với quỹ đất giao về cho địa 

phương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020; 

triển khai các bước lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2025. Hoàn thành 

việc cấp giấy CNQSD đất cho các hộ thuộc dự án di dãn dân tại các xã Cam 

Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất 

đai, khoáng sản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm. 

Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; triển khai thực hiện điểm đề án phân 

loại và xử lý rác thải tại nguồn; hoàn thành thủ tục để tổ chức vận chuyển rác thải 

đến xử lý tại Nhà máy rác ở Bố Trạch. 

Tích cực chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở phát triển sản xuất 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở đăng ký nhãn 

hiệu sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt 

động kinh doanh, thương mại, dịch vụ, giao thông, vận tải đáp ứng nhu cầu của 

nhân dân; kiểm tra chấn chỉnh, xử lý các cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ 

không đúng quy định; phối hợp triển khai thực hiện các dự án công nghiệp, 

thương mại, dịch vụ đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư trên địa bàn. 

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 

năm 2020; đẩy mạnh công tác thu ngân sách, nhất là các khoản thu đạt thấp, thu 

từ cấp quyền sử dụng đất; thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế, phấn đấu 

thu ngân sách năm 2019 vượt kế hoạch giao. Chi ngân sách đúng chế độ quy 

định; quản lý, kiểm soát chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. 

Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thi 

công các công trình; kịp thời giải ngân nguồn vốn và tổ chức nghiệm thu, quyết 

toán, bàn giao công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định. Tiến 

hành các thủ tục để đầu tư xây dựng các công trình theo kế hoạch; tiếp tục kêu 

gọi, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư vào địa bàn.  

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện GPMB để thi công các công trình; kịp thời giải 

quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. 

Tập trung thực hiện xây dựng NTM theo kế hoạch. Chỉ đạo xã Hưng Thủy, 

Văn Thủy, Ngư Thủy Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, hạng mục 
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còn lại để sớm hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, xã Xuân Thủy đạt xã NTM kiểu 

mẫu, bản Xà Khía xã Lâm Thủy đạt bản NTM; tiếp tục xây dựng Khu dân cư 

kiểu mẫu, HTX kiểu mẫu, Vườn kiểu mẫu; nâng cao hiệu quả thực hiện "Ngày 

nông thôn mới - Đô thị văn minh". Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án OCOP; dự án sản xuất liên kết theo 

chuổi giá trị; kế hoạch đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nông sản địa phương. 

Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, kiểm tra, phát hiện, ngăn 

chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Lập quy hoạch phân khu chức 

năng, chỉnh trang một số khu vực nội thị. Hoàn thành việc đổi đất cho các hộ dân 

ở xã Cam Thủy, Liên Thủy nằm trong phạm vi quy hoạch Quốc lộ 9C. Tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả các đề án xã hội hóa. 

2. Văn hoá - xã hội 

Chỉ đạo ổn định mạng lưới trường lớp học, ổn định tổ chức bộ máy cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mới thành lập trước khi bước vào năm 

học mới. Tổ chức các hoạt động hè, phòng chống đuối nước và phổ cập bơi an 

toàn cho học sinh, nâng cao năng lực ngoại ngữ theo kế hoạch. Tuyển sinh lớp 10 

cho học sinh các xã miền núi. Triển khai thực hiện chương trình năm học 2019 - 

2020; đẩy mạnh giáo dục toàn diện và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 
48

; chú 

trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục pháp luật 

cho học sinh. Nâng cao kỷ năng, tính sáng tạo, hiệu quả trong công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi, giảm dần tỷ lệ học sinh yếu kém. Hoàn thành việc phổ cập giáo dục 

THCS mức độ 3 đối với 4 xã theo kế hoạch 
49

.  

Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức 

khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ y tế và nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, thái độ của nhân viên y tế đối với người bệnh. Tích cực kiểm tra công tác 

hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì việc thực hiện các 

chương trình, mục tiêu y tế, dân số.  

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ 

lớn. Tổ chức tốt Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và các 

hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9. 

Thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH, kiểm tra công nhận làng văn hóa năm 

2019. Kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn để cấp giấy 

phép hoạt động theo quy định. Phối hợp triển khai dịch vụ hành chính công trên 

địa bàn huyện. 

Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội. Tập trung chỉ 

đạo giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững. Triển khai có 

hiệu quả các dự án giảm nghèo và rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2019. Tổ 

                                           
48 Trường Mầm non Văn Thủy, Trường Mầm non Hưng Thủy, Trường TH&THCS Ngư Thủy Nam. 
49

 Xã Sen Thủy, Thái Thủy, Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Bắc. 
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chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Tổ chức 

các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

Chỉ đạo rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng, bố trí công việc phù hợp; thực hiện việc nâng lương, nâng ngạch, 

điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm cán bộ đúng quy định; tích cực kiểm tra, 

chấn chỉnh, kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện văn hóa công sở. 

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức cấp xã năm 2019. Thực hiện quy trình, thủ tục sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã, công tác thi đua khen thưởng, tôn giáo, văn thư lưu trữ, thanh niên, 

địa giới hành chính và công tác hội. 

Tiếp tục phân khai các nguồn vốn thực hiện các chương trình, chính sách 

vùng dân tộc thiểu số, miền núi; tăng cường quản lý, kiểm tra việc triển khai thực 

hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi đảm bảo có hiệu 

quả và đúng quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn đồng bào chủ động sản xuất, thực hiện 

tốt các mô hình, vườn mẫu tại các bản; tập trung xây dựng bản Xà Khía, xã Lâm 

Thủy đạt chuẩn bản NTM.  

3. Về quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý  

mọi tình huống xảy ra. Tích cực triển khai kế hoạch huấn luyện nhiệm vụ quân sự 

- quốc phòng. Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019. Làm 

tốt công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2020. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị 

quan trọng diễn ra trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh, 

phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn hoạt động của tội phạm vi phạm pháp luật về 

môi trường, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao; các băng, ổ, nhóm tội 

phạm côn đồ, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã 

hội đen". Chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, quản lý vũ khí, vật liệu nỗ; nâng cao chất lượng điều tra vụ án. Quản lý chặt 

chẽ các hoạt động của người nước ngoài; kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc 

truyền đạo trái phép vào địa bàn. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ tư pháp, thi hành án; kịp thời tuyên truyền, phổ 

biến, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành; rà soát, đánh giá 

các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý. Tích cực đôn đốc, 

chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, nhất là đối với các vụ việc đã 

được Tòa tuyên án, việc có điều kiện thi hành còn tồn đọng kéo dài nhằm nâng 

cao hiệu quả THADS. 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, nhất là đơn thư của các hộ dân ở xã 

Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam liên quan đến việc bồi thường thiệt hại sự cố 

môi trường biển. Hoàn thành cuộc thanh tra đột xuất về thủ tục giao đất tại thị 

trấn Kiến Giang. Tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch; theo dõi, đôn đốc và 
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kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau thanh tra đảm bảo nghiêm túc, theo quy 

định./. 

 
   Nơi nhận: 
     - UBND tỉnh;                   

     - BTV Huyện ủy;                (B/c) 

     - TT HĐND huyện; 

     - CT, các PCT, UV UBND huyện; 

     - UBMTTQVN huyện;  

     - Hai ban HĐND huyện; 

     - Các vị đại biểu HĐND huyện; 

     - Các phòng ban, cơ quan, đơn vị; 

     - UBND các xã, thị trấn; 

     - Lãnh đạo VP, CVTH; 

     - Đăng website UBND huyện; 

     - Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Đặng Đại Tình 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THỦY 
 

Số:         /BC-UBND 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Lệ Thủy, ngày      tháng    năm 2019 
         

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kết luận Chủ tọa kỳ họp thứ 9, 

HĐND huyện khóa XX 
 

Thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, 

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc, kết quả thực hiện như sau: 

1. Lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn 

1.1. Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo 

hướng nâng cao chất lượng, giá trị 

Trong thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gắn với thực 

hiện tái cơ cấu và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh công tác thông tin 

tuyên truyền; chú trọng việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo thực 

hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật (TBKHKT) vào sản xuất, đào tạo nghề cho nông dân; tích cực dồn điền 

đổi ruộng để quy hoạch vùng sản xuất tập trung; tăng cường xúc tiến thương mại 

và tìm kiếm thị trường, khuyến khích các thành phần kinh tế ký hợp đồng sản 

xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân, ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển 

nông nghiệp, do đó ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc 

độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành bình quân đạt 5,52%/năm (KH đạt 5,0-6,0%). 

Các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, chất lượng tốt, TBKT được 

đưa vào sản xuất trên diện rộng, tăng năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập trên 

đơn vị diện tích canh tác. Đã hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn 

như: cánh đồng lớn trên cây lúa (đến nay đạt 3.189ha/KH đến 2020: 4.000 ha), 

vùng rau màu (530ha), khoai lang vùng cát (340ha) và trồng rừng kinh tế (trung 

bình mỗi năm trên 1.500ha), cao su vùng đồi (trên 5.100ha); nuôi trồng thủy hải 

sản ven biển, chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại gắn với lợi thế 

theo vùng ... góp phần tăng nhanh sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp, đồng 

thời giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Đã thực hiện chuyển đổi 

351 ha đất lúa, 706 ha đất lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá 

trị kinh tế cao hơn; nâng diện tích có thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm đạt 

1.654 ha (KH đến năm 2020 đạt 6.000 ha). Các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất 

được ứng rộng rãi như: áp dụng quy trình SRI trên cây lúa với diện tích trên 2.400 

ha (KH đến năm 2020 đạt 2.000 ha); sử dụng công nghệ tưới, chăm sóc Isreal và 

thủy canh, hữu cơ trong sản xuất; chăn nuôi theo hướng sinh học và cải tạo nâng 

cao chất lượng đàn kết hợp phát triển nguồn nguyên liệu có năng suất, chất lượng 

cao; phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn, sử dụng giống nuôi cấy mô, chất lượng 
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rừng trồng ngày càng được nâng cao. Công nghệ chế biến, cơ giới hóa, bảo quản 

sau thu hoạch và phát triển thị trường được mở rộng. Tiến hành đăng ký nhãn 

hiệu một số sản phẩm như mướp đắng, tinh bột nghệ, gà đồi, cam mật, tinh dầu 

sả, nén. Chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị các loại sản phẩm nông sản đảm 

bảo tính cạnh tranh trên thị trường, đẩy mạnh liên doanh trong sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm theo chuỗi giá trị các sản phẩm nông sản. Các hình thức tổ chức sản 

xuất phát triển mạnh về số lượng, quy mô, hiệu quả, trong đó 100% HTX DVNN 

đã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012; có 141 trang trại đạt tiêu chí mới. Hệ 

thống cơ sở hạ tầng, các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp từng bước được 

hoàn thiện và đồng bộ hóa. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nông 

dân được cải thiện và nâng cao. 

1.2. Về việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất, chế biến với 

tiêu thụ sản phẩm 

Để thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất, chế biến và tiêu 

thụ sản phẩm, từ cuối năm 2018 UBND huyện đã phê duyệt 7 dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị trên địa bàn giai đoạn 2018-2020
50

 với tổng 

kinh phí phân khai hỗ trợ là 1.692 triệu đồng; chỉ đạo hướng dẫn các xã, thị trấn, 

các đơn vị chủ trì dự án triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình 

thực hiện và xây dựng thuyết minh dự án xây dựng chuỗi giá trị cho các đơn vị 

chủ trì và các xã có liên quan; thành lập Hội đồng đánh giá về Thuyết minh dự án 

và hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Hiện nay, 

các xã, các đơn vị chủ trì dự án đang tập trung triển khai thực hiện các bước đảm 

bảo đúng quy định. 

1.3. Về xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa một số mặt hàng nông 

sản 

Trên cơ sở một số loại nông sản chủ lực của huyện như gạo, khoai deo, rau an 

toàn, mật ong, nón lá, nấm… UBND đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT 

hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất tiến hành đăng ký nhãn hiệu 

sản phẩm, đến nay đã phê duyệt phương án 6 sản phẩm
51

; rà soát đăng ký danh 

mục các sản phẩm cần hỗ trợ để dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm
52

; phối 

hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản hỗ trợ xác nhận 02 

chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
53

, hỗ trợ chứng nhận VietGap... để phát triển 

hình thành thương hiệu các sản phẩm nông sản trên địa bàn, góp phần nâng cao 

giá trị, chất lượng và hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông sản, mở rộng và phát 

triển thị trường tiêu thụ. 

1.4. Đối với việc triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) 

                                           
50 Chuỗ i giá trị  gạ o sạ ch, nấm, mậ t ong, khoai deo, tinh dầ u trà m, cá lóc, ớ t 
51 Mướp đ ắ ng, tinh bộ t nghệ , gà  đ ồ i, cam mậ t, tinh dầ u sả , nén 
52 Dự  kiế n sẽ  dán tem cho mộ t số  sả n phẩm rau quả , mậ t ong, gà  thị t, lợn thị t, trứng vị t, vị t giố ng, 
cam mậ t, nén, ế ch giố ng... 
53  Chuỗ i gạ o (HTX Mỹ  Lộ c Thượng), mướp đ ắ ng (THT sả n xuấ t mướp đ ắ ng an toà n Hưng Thủ y). 
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Thực hiện Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-

2020, định hướng đến năm 2030, UBND đã huyện ban hành kế hoạch triển khai 

thực hiện đề án thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Lệ 

Thủy giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; chỉ đạo các xã, thị trấn, các 

cơ sở sản xuất rà soát, đăng ký kế hoạch, lộ trình thực hiện các sản phẩm OCOP 

giai đoạn 2019-2020 theo mẫu quy định; kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo, điều 

hành thực hiện Đề án OCOP cho Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia 

cấp huyện; bố trí cán bộ chuyên trách triển khai thực hiện chương trình từ huyện 

đến xã, thị trấn. Tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện Chương 

trình OCOP tại thành phố Móng Cái và huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đến 

nay, có 20 sản phẩm được đăng ký thực hiện giai đoạn 2019-2020, trong đó có 10 

sản phẩm đăng ký thực hiện trong năm 2019 gồm: Gạo, tinh dầu tràm, khoai deo, 

nấm, ớt, cá lóc, mè xững, mật ong, tinh dầu sả, tinh bột nghệ. 

1.5. Về xây dựng mô hình Xã Nông thôn mới kiểu mẫu, Khu dân cư kiểu 

mẫu, Hợp tác xã kiểu mẫu, Vườn mẫu, Đoạn đường kiểu mẫu 

Về xây dựng Xã Nông thôn mới kiểu mẫu: Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-

TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí xã Nông 

thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 

24/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-

2020, UBND xã Xuân Thủy đăng ký thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Hiện 

nay, UBND xã Xuân Thủy đang tiến hành rà soát các tiêu chí theo bộ tiêu chí của 

UBND tỉnh để có kế hoạch thực hiện xây dựng các tiêu chí chưa đạt. Mục tiêu 

đến cuối năm 2019 sẽ về đích Xã Nông thôn mới kiểu mẫu.  

 Về xây dựng mô hình Khu dân cư (KDC) kiểu mẫu: Trên địa bàn huyện có 

6 KDC được lựa chọn làm điểm xây dựng KDC kiểu mẫu
54

. Đến nay, có 1 KDC 

đạt đạt 7/10 tiêu chí (Phan Xá); 1 KDC đạt 6/10 tiêu chí (Xuân Lai); 1 KDC đạt 

5/10 tiêu chí (Thuận Trạch); 1 KDC đạt 4/10 tiêu chí (Hòa Tân); 2 KDC đạt 3/10 

(Tân Truyền, Long Đại). Các KDC đang tiếp tục triển khai xây dựng theo các tiêu 

chí kiểu mẫu, tập trung chủ yếu vào việc cải tạo vườn tạp, xây dựng hàng rào 

xanh, nâng cấp thêm đường giao thông; lắp đặt thêm hệ thống biển báo giao 

thông theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Mục tiêu đến cuối năm 2019 sẽ 

có 1-2 KDC đạt KDC kiểu mẫu. 

Về xây dựng mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mẫu: Trên địa bàn huyện có 

3 HTX được chọn làm điểm HTX kiểu mẫu
55

. Đến nay có 2 HTX đạt 3/5 tiêu chí 

(Lộc Thượng, Thượng Phong); 1 HTX giữ nguyên 1 tiêu chí (Quy Hậu). Mục tiêu 

đến cuối năm 2019 sẽ có 1- 2 HTX đạt HTX kiểu mẫu. 

                                           
54. KDC Phan Xá (xã Xuân Thủ y); KDC Xuân Lai (xã Mai Thủ y); KDC Thuậ n Trạ ch (xã Mỹ  Thủ y); KDC 
Hòa Tân (xã Cam Thủ y); KDC Tân Truyề n (xã Tân Thủ y); KDC Long Đạ i (xã Trường Thủ y).  
55. HTX Thượng Phong (xã Phong Thủ y), HTX Lộ c Thượng (xã An Thủ y), HTX Quy Hậ u (xã Liên Thủ y). 
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Về xây dựng mô hình Vườn hộ kiểu mẫu, Đoạn đường kiểu mẫu: Hiện tại 

mới có 5 vườn hộ được công nhận là vườn kiểu mẫu
56

. Các vườn còn lại trong 

quá trình triển khai thực hiện. Mục tiêu đặt ra đến cuối năm 2019 sẽ có 30-40 

vườn mẫu được thẩm định công nhận. 

UBND huyện đã thống nhất lựa chọn 04 hộ tại bản Khe sung ở xã Ngân 

Thủy xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu tại thôn, bản đặc biệt khó khăn với diện 

tích 01ha, chủ yếu trồng các loại cây ăn quả nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng 

đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

UBND huyện giao chỉ tiêu và cho các xã đăng ký xây dựng 10km đoạn 

đường kiểu trên địa bàn toàn huyện. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có đoạn đường 

kiểu mẫu được công nhận, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện. 

1.6. Về việc chỉ đạo thực hiện “Ngày nông thôn mới - Đô thị văn 

minh”. 

 Các xã đã xây dựng kế hoạch “Ngày nông thôn mới” và triển khai thực hiện 

kế hoạch có hiệu quả. Nội dung công việc cụ thể được triển khai đa dạng, góp 

phần quan trọng vào việc xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại mỗi địa 

phương. 

 Trong quý I/2019, toàn huyện đã tổ chức được 06 ngày Nông thôn mới, 

trong đó có 01 ngày tổ chức kết hợp với Tết trồng cây, thu hút hơn 23.000 lượt 

người tham gia.  

1.7. Về việc chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX 

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức kiểm tra, rà soát 

kết quả hoạt động của các HTX để làm thủ tục giải thể đối với các HTX hoạt động 

không có hiệu quả. Đến nay, có 19 HTX đã giải thể. Các HTX giải thể đã hoàn 

thành nghĩa vụ đối với nhà nước và các thành viên, không còn nợ đọng.   

  Hướng dẫn các HTX thực hiện các tiêu chí gắn với xây dựng chuẩn Nông 

thôn mới, triển khai thi hành tốt Luật HTX năm 2012; phối hợp với Liên minh 

HTX tỉnh tổ chức tập huấn về vai trò của cộng đồng dân cư trong xây dựng Nông 

thôn mới; xây dựng mô hình Môi trường thân thiện trong đăng ký kinh doanh đối 

với HTX.  

2. Lĩnh vực Tài nguyên& Môi trường 

2.1. Về việc giải quyết những vướng mắc tồn đọng về đất đai; kiểm tra, 

chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường, khoáng 

sản 

Để chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về 

đất đai trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo UBND cấp xã tập trung kiểm tra, xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, không để phát sinh các 

trường hợp mới. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường tổ chức kiểm tra và 

tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp với số tiền là 45 triệu 

                                           
56. Vườn hộ  ông Hoà ng Đạ i Vương ở  xã Mai Thủ y, ông Nguyễ n Minh Thờ i ở  xã Mai Thủ y, ông Phạm 
Duy Bố n ở  xã Hoa Thủ y, bà   Hoà ng Thị  Lê xã Cam Thủ y, ông Đỗ  Tiế n Tình xã Trường Thủ y. 



 20 

đồng
57

. Chỉ đạo UBND cấp xã, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 

trường hợp với số tiền 49 triệu đồng
58

.  

Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 04 cơ sở sản xuất kinh 

doanh. Qua kiểm tra, các cơ sở đều có hồ sơ bảo vệ môi trường, quá trình sản 

xuất kinh doanh các cơ sở có triển khai các công trình, biện pháp để bảo vệ môi 

trường. Tuy nhiên kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu, một số chỉ tiêu trong kết 

quả giám sát môi trường vẫn còn vi phạm. Phòng Tài nguyên&Môi trường đã yêu 

cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh có biện pháp khắc phục những thiếu sót trong 

công tác bảo vệ môi trường. 

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường kiểm tra công tác chấp hành quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cơ sở nuôi tôm tại xã Ngư Thủy Bắc. 

Đến nay, đã có 6/7 trường hợp đã nộp tiền phạt với tổng số tiền là 99 triệu đồng 

(còn 1/7 trường hợp chưa nộp phạt là công ty Hưng Thịnh với số tiền là 60 triệu 

đồng); 5/7 cơ sở lập Tờ trình đề nghị UBND xã Ngư Thủy Bắc và UBND huyện 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo thực tế sử dụng đất; các cơ sở nuôi tôm cơ bản 

đã và đang xây dựng hệ thống xả thải kín, thực hiện hồ sơ môi trường như Kế 

hoạch bảo vệ môi trường, đang lập báo cáo giám sát môi trường. 

Tập trung rà soát, yêu cầu các trường hợp vi phạm về đất đai thực hiện các 

biện pháp khắc phục hậu quả. Đang chỉ đạo giải quyết các trường hợp tồn đọng 

về đất đai tại 3 xã Cam Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy. Chỉ đạo, hướng dẫn 

UBND xã Hoa Thủy xử lý để cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 19 trường hợp 

được giao đất ở trước 01/7/2014 nhưng chưa được UBND huyện Quyết định giao 

đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất theo quy định. Hướng dẫn UBND xã Ngư 

Thủy Trung xây dựng phương án xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất 

đai trên địa bàn theo nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND huyện. 

2.2. Về thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn 

 Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động thu gom và xử lý rác thải, chất thải, 

đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn luôn được quan tâm thực hiện, đặc biệt 

là vào các dịp lễ, tết.  

Phòng Tài nguyên&Môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên&Môi 

trường, Huyện đoàn tổ chức lễ mít tinh và ra quân hưởng ứng Ngày Nước thế giới 

và Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy với 

tổng số người tham gia hưởng ứng trên 400 người; chỉ đạo Huyện đoàn, Ban quản 

lý các công trình công cộng tổ chức ra quân làm sạch môi trường tại Khu vực Hói 

Xuân Giang, Hói Xuân Hồi và một số tuyến đường tại trung tâm thị trấn Kiến 

Giang với diện tích 2ha, số lượng rác thải thu gom trên 3 tấn. Tổ chức treo trªn 10  

                                           
57.Lĩ nh vực đ ấ t đ ai 15 triệ u, khoáng sả n 30 triệ u; đ ang tham mưu xử  lý 02 trường hợp về  khoáng sả n 
58. Lĩ nh vực đ ấ t đ ai là  15 trường hợp vớ i số  tiề n là  42 triệ u; khoáng sả n 02 trường hợp vớ i số  tiề n 7 
triệ u 
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băng rôn liên quan đến hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế 

giới năm 2019 tại các trôc ®-êng chÝnh. 

 Duy trì 25/28 xã, thị trấn với tổng số 176/177 thôn
59

 tổ chức được việc thu 

gom, hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện để vận chuyển 

rác đến bãi rác Trường Thủy để xử lý theo quy định. Khối lượng rác thải được thu 

gom khoảng từ 45-47 tấn/ngày đêm. 

UBND huyện đã làm việc với Công ty TNHH phát triển dự án Việt Nam, 

Công ty Cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình và các ngành có 

liên quan; chỉ đạo Phòng Tài nguyên&Môi trường phối hợp với phòng Tài chính- 

Kế hoạch, Ban Quản lý các công trình công cộng huyện tính toán hiệu quả, lập 

phương án vận chuyển rác thải sinh hoạt đến xử lý tại nhà máy rác tại xã Lý 

Trạch, huyện Bố Trạch trong thời gian tới. Lập và tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự 

thảo Đề án phân loại rác tại nguồn trên địa bàn huyện Lệ Thủy.  

Phòng Giáo dục&Đào tạo chỉ đạo các trường học tăng cường công tác vệ 

sinh môi trường trong các đơn vị trường học; tăng cường tuyên truyền trong CB-

GV-NV, phụ huynh và học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ 

môi trường nơi làm việc, nơi cư trú. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào 

“Xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực”.  

Phòng Giáo dục&Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường mua sắm, thay 

mới các thùng đựng rác của mỗi lớp học và của nhà trường. Đặt thùng rác ở các 

vị trí thích hợp trong khuôn viên trường để học sinh thuận tiện trong thu gom rác. 

Giáo dục học sinh biết cách tiến hành thu gom và phân loại rác thải.  

2.3. Về việc khắc phục vấn đề môi trường tại bãi rác Trường Thủy 

Bãi rác Trường Thủy có 3 ô xử lý rác. Hiện nay ô chôn lấp rác số 2 đã đóng 

cửa, ô chôn lấp rác số 1 đã được nâng cấp giai đoạn 2 và đưa vào hoạt động; toàn bộ 

lượng rác tại ô số 3 đã được vận chuyển sang ô số 1. UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản 

lý các công trình công cộng xây dựng phương án cải tạo ô chôn lấp rác số 3, tiến hành lót 

bạt, không để nước rỉ rác chảy thẳng ra môi trường, hạn chế và giải quyết kịp thời vấn đề 

ô nhiễm môi trường tại bãi rác Trường Thủy. 

3. Về việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện  

Để triển khai thực hiện các dự án mang tình động lực trong phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn huyện như: Dự án Điện năng lượng mặt trời của Tập đoàn 

Dohwa, Nhà máy sản xuất gỗ OKAL, OSB và gỗ ván thanh tại Khu công nghiệp 

ngã tư Thạch Bàn; Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng Suối Bang, 

một số dự án ở Khu Công nghiệp Cam Liên…UBND huyện đã chỉ đạo Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng thường xuyên giữ mối quan hệ với các sở, ngành cấp tỉnh, chủ 

đầu tư các dự án để nắm thông tin tình hình triển khai thực hiện, kịp thời phối hợp 

xử lý vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác GPMB, bảo đảm an ninh trật 

                                           
59. Còn lạ i thôn Trung Thà nh, xã Ngư  Thủ y Bắ c và  thôn Cẩm Ly, xã Ngân Thủ y chưa thực hiệ n 
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tự…Đến nay một số dự án đã thực hiện bổ sung, điều chỉnh Chủ trương đầu tư 

như: dự án sản xuất gỗ OKAL, OSB sang sản xuất gỗ MDF, UBND tỉnh đã có 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy. Dự án 

Điện năng lượng mặt trời đã bàn giao mặt bằng tuyến đường dây 110KV và đang 

làm thủ tục đấu nối từ QL1(BOT) vào nhà máy. Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và 

phục hồi chức năng Suối Bang đang triển khai thi công theo tiến độ; các dự án tại 

Khu Công nghiệp Cam Liên đang triển khai thi công xây dựng nhà xưởng, tiến 

hành lắp đặt thiết bị như Nhà máy bê tông Nguyên Anh, nhà máy chế biến Ti 

tan… 

Tuy nhiên, các dự án triển khai chậm tiến độ do vướng mắc trình tự thủ tục 

đầu tư, xây dựng, công tác GPMB; năng lực và sự quan tâm của Nhà đầu tư còn 

hạn chế, các chủ cơ sở sản xuất còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, 

chưa chủ động, tích cực thực hiện dự án.    

4. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

4.1. Về đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, phát triển du lịch trên địa bàn  

Chỉ đạo Phòng Văn hóa &Thông tin tập trung nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động thông tin, quảng bá du lịch, chú trọng chất lượng nội dung, hình 

thức ấn phẩm quảng bá và phương tiện thông tin hiện đại có sức lan truyền  rộng.  

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình tiến hành phục dựng Lễ 

hội cúng lúa mới trên địa bàn xã Ngân Thủy; phối hợp với Công ty Nha Trang 

Holiday Tourism xây dựng cẩm nang du lịch Lệ Thuỷ. 

Phối hợp với Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức Đoàn đi khảo sát, học tập 

kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Quảng Nam; khảo sát chỉ đạo 

các nội dung xây dựng bản Còi Đá, xã Ngân Thủy thành Bản văn hóa kiểu mẫu 

kết hợp với du lịch khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Bru-

Vân Kiều. 

4.2. Về việc phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn 

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình cung cấp tài liệu, hình 

ảnh về Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang; Chỉ đạo các xã, 

thị trấn hoàn thành việc kiểm kê di sản Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên 

sông Kiến Giang để hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và 

Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; UBND tỉnh đã có công 

văn gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét. 

Tổ chức cho CLB Bài chòi Mỹ Thủy tham gia Liên hoan các tổ, nhóm, đội, 

câu lạc bộ Bài chòi tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất, năm 2019 trong khuôn khổ các 

hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019) và 70 năm 

Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019). 

5. Công tác Nội vụ 

5.1. Về việc sáp nhập, hợp nhất thôn, tổ dân phố 
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Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện sáp nhập, hợp 

nhất thôn, tổ dân phố; yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, xây 

dựng phương án sáp nhập các thôn, tổ dân phố với lộ trình thực hiện cụ thể từ 

năm 2019 đến năm 2021. 

Ban hành Kế hoạch số 719/KH-UBND ngày 04/4/2019 về thực hiện sáp 

nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2019 – 2021, theo 

đó, sẽ phấn đấu giảm 15% số lượng thôn, tổ dân phố hiện có so với năm 2018 (30 

thôn, tổ dân phố). Đề nghị Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ đề nghị hợp nhất các tổ dân 

phố trên địa bàn thị trấn Nông trường Lệ Ninh (từ 12 tổ dân phố thành 7 tổ dân 

phố). 

5.2. Về việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập 

Đã thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lệ Thủy trên cơ sở hợp 

nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm 

Khuyến nông và Trại lợn giống thụ tinh nhân tạo huyện. Ban hành Đề án thành 

lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện trên cơ sở sáp 

nhập Ban Quản lý các dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất; tiếp tục triển khai 

thực hiện các bước theo quy trình để thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng và Phát triển quỹ đất huyện. 

 6. Về việc chỉ đạo, rà soát và xử lý đơn khiếu nại về việc đền bù thiệt hại 

do sự cố môi trường biển ở xã Ngư Thủy Trung 

Đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Ngư Thủy Trung thực hiện các 

bước giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền; hỗ trợ xã xác minh các trường hợp không 

đủ điều kiện nhưng vẫn được xét bồi thường, cụ thể: 

* Số đơn do UBND xã Ngư Thủy Trung tiếp nhận và xử lý theo thẩm 

quyền:  259 đơn, trong đó: 

 - Đơn do UBND huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền khác chuyển về: 128 đơn 

 - Đơn do UBND xã trực tiếp tiếp nhận: 131 đơn 

  Kết quả giải quyết đơn:  

 - Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 259 đơn 

 - Đã giải quyết: 122 đơn, trong đó:    

 + Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại: 63 (KN có cơ sở: 35 đơn, KN 

không có cơ sở: 28 đơn). 

 + Thông báo không thụ lý đơn: 25 đơn 

 + Ban hành Quyết định đình chỉ vì lý do rút khiếu nại: 34 đơn 

 - Đơn còn đang giải quyết: 137 đơn 

 * Số đơn do UBND huyện trực tiếp tiếp nhận và xử lý: 149 đơn, trong đó: 

 - Đơn thuộc thẩm quyền của UBND xã và chuyển về cho UBND xã giải 

quyết: 128 đơn 

 - Đơn thuộc thẩm quyền huyện (giải quyết lần 2): 21 đơn 
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 Kết quả giải quyết đơn: 

  Đơn khiếu nại quyết định GQKN lần đầu của UBND xã do UBND huyện 

chuyển về:  

 - Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 128 đơn 

 + Đã giải quyết: 80 đơn, trong đó:  

  Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại: 62 (KN có cơ sở: 35 đơn, KN 

không có cơ sở: 27 đơn). 

  Thông bào không thụ lý đơn: 09 đơn 

  Ban hành Quyết định đình chỉ vì lý do rút khiếu nại: 09 đơn 

   Đơn còn đang giải quyết: 48 đơn 

  Đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện (khiếu nại lần 2):  

 - Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết:  21 đơn 

 + Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại: 15 đơn (KN không có cơ sở) 

 + Yêu cầu UBND xã Ngư Thủy Trung hủy Quyết định lần 1 để giải quyết lại: 

02 đơn (vì lý do quá trình giải quyết chưa đảm bảo về các thông tin, chứng cứ để làm 

cơ sở giải quyết). 

 + Ban hành Quyết định đình chỉ vì lý do rút đơn: 04 đơn 

 * Kết quả xác minh các trường hợp đã đi làm ăn khỏi địa bàn xã Ngư 

Thủy Trung trước thời điểm xảy ra sự cố môi trường biển 

 UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành xác minh tại các tỉnh 

thành khác về thông tin của các trường hợp có liên quan đến việc hưởng chế độ 

bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển ở xã Ngư Thủy Trung. Kết quả phát 

hiện có 29 trường hợp đã đi khỏi địa bàn xã Ngư Thủy Trung để đến làm việc 

hoặc tạm trú tại các tỉnh, thành khác trước thời điểm xảy ra sự cố môi trường biển 

(tháng 4 năm 2016). Trong đó, có 3 trường hợp tự giác thừa nhận đã hưởng chế 

độ không đúng đối tượng, UBND huyện đã ra Quyết định thu hồi tiền, đến nay 3 

trường hợp này đã chấp hành xong việc nộp tiền thu hồi; 16 trường hợp hiện nay 

UBND xã đang giải quyết khiếu nại và Thanh tra huyện đã cung cấp thông tin để 

UBND xã có căn cứ kiến nghị xử lý khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; 

10 trường hợp Thanh tra huyện đang tổ chức làm việc với các trường hợp có liên 

quan để thu hồi tiền nộp vào ngân sách nhà nước. Thời gian tới, UBND huyện 

tiếp tục chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại đối với các trường hợp còn lại.  

7. Lĩnh vực an ninh trật tự 

Công an huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao 

thông; chủ động tấn công, truy quét tội phạm, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm pháp 

luật. 

Về việc điều tra lại vụ án đánh nhau gây thương tích tại nhà văn hóa thôn Lê Xá, 

xã Mai Thủy vào ngày 05 tháng 2 năm 2017: Từ khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT 

Công an huyện Lệ Thủy đã thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình, quy định của Bộ 

Luật Tố tụng hình sự và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra, tuy nhiên 
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các đối tượng liên quan đều là người lạ mặt, ở nơi khác đến nên những người có liên 

quan và những người có mặt tại hiện trường không xác định được danh tính các đối 

tượng. Đến nay vụ án vẫn chưa xác định được bị can và thời hạn điều tra đã hết, cơ 

quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án 

theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Công an huyện Lệ Thủy đang tiếp tục chỉ đạo 

điều tra, xác minh đối tượng có liên quan đến vụ án, khi có căn cứ sẽ phục hồi điều 

tra theo quy định. 

8. Về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thị trấn Kiến Giang 

 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã phối hợp với UBND thị trấn 

Kiến Giang rà soát tất cả các trường hợp đã thu phí đăng ký biến động trên Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất do sáp nhập tổ dân phố ở thị trấn Kiến Giang theo 

Nghị quyết HĐND tỉnh. UBND huyện đã chỉ đạo hoàn trả tiền cho các hộ dân theo 

quy định. 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Kết luận Chủ tọa kỳ họp thứ 9, 

HĐND huyện khóa XX, UBND huyện báo cáo để HĐND huyện được biết. 

 

   Nơi nhận: 

     - TV. Huyện ủy;          B/c 

     - TT. HĐND huyện; 

     - CT, các PCT UBND huyện; 

     - Các vị đại biểu HĐND huyện; 

     - Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

     - Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
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