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I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các Quyết định của 

UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân huyện và các Quyết định của UBND huyện về những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 

2020 của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 

hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Đánh giá đúng tình hình, chủ 

động xây dựng và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh. Tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 

tháng cuối năm. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2020 của huyện đã được Tỉnh ủy phê duyệt.  

2. Chỉ đạo tập trung thu hoạch vụ Xuân, chuẩn bị tốt các điều kiện sản 

xuất vụ Mùa; thực hiện tốt công tác thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo 

trồng. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, 

vật nuôi. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nhất là 

phong trào làm đường giao thông nông thôn. Thực hiện hiệu quả Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm, chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp 

tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án phát triển sản xuất, các mô hình, hình thức tổ chức sản xuất có 

hiệu quả. 

3. Tăng cường đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn 

vốn đầu tư công. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu, chi ngân 

sách. Rà soát, xác định rõ các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu hiệu 

quả hơn; tăng cường kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ 

đọng thuế. Quản lý chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo chặt 

chẽ, hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 

luật. 

 4. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công 

trình, dự án, nhất là các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc 

Sơn, tiến độ hoàn thành thủ tục giao đất chợ các xã cho doanh nghiệp, hợp tác 

xã quản lý và khai thác. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý trong hoạt 



 2 

động xây dựng cơ bản theo quy định; công tác trật tự đô thị, nông thôn; quản lý 

hành lang an toàn giao thông. 

 5. Tập trung giải quyết các hồ sơ thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận theo quy định; theo dõi việc 

chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai thường xuyên. Tiếp tục tăng cường quản lý 

hoạt động thăm dò khai thác, kinh doanh, chế biến khoáng sản; quản lý, sử dụng 

tài nguyên nước và hoạt động hành nghề khoan, khai thác nước dưới đất; bảo vệ 

môi trường. Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các thủ tục để đấu giá các khu đất đủ 

điều kiện.  

6. Thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2019 -2020 theo Quyết 

định số 765/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; công tác huy động xã hội hóa để xây dựng 

cơ sở vật chất trường, lớp học. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tăng cường công tác y tế dự phòng, không để xảy 

ra dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mùa hè. Tiếp tục chủ 

động trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, nâng cao cảnh giác, tuyệt 

đối không chủ quan, quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn huyện. 

7. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong bối cảnh, 

điều kiện mới của dịch bệnh. Hoàn thiện hồ sơ cắm mốc các điểm di tích quốc 

gia đặc biệt. Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/HU của Huyện 

ủy về xây dựng con người Bắc Sơn văn minh, thân thiện, kỷ cương. Thực hiện 

kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Thực hiện Kế hoạch phát động 

Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của UBND tỉnh; chủ 

động, tích cực quảng bá, thu hút khách du lịch sau ảnh hưởng của dịch bệnh. 

8. Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục 

thực hiện sáp nhập thôn có quy mô dưới 75 hộ trên địa bàn; Tăng cường các 

biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện hiệu quả các Đề án về 

cải cách thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp 

lại tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, 

tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư đúng thời gian quy định. Triển khai nhiệm 

vụ công tác thanh tra theo kế hoạch; Tiếp tục triển khai công tác chuẩn tiếp cận 

pháp luật đối với các xã, thị trấn. Tiến hành kiểm tra công tác chuyên môn về 

công tác tư pháp tại UBND các xã: Chiến Thắng, Nhất Hoà, Vũ Sơn. 

  9. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên 

địa bàn; thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo kế hoạch. 

Triển khai thực hiện các bước xây dựng công trình chiến đấu trong căn cứ chiến 

đấu huyện và đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, 

định hướng đến năm 2030; tổ chức Hội n ghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 

số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân. 

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; giáo dục quốc 

phòng an ninh cho học sinh các trường trên địa bàn; chỉ đạo các xã tổ chức huấn 

luyện dân quân tự vệ cho các đối tượng theo kế hoạch. 
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10. Chỉ đạo tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuẩn bị 

tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện giữa năm. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các 

điều kiện phục vụ Đại hội đảng bộ huyện. 

II. THAM DỰ VÀ TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP, HỘI NGHỊ  

1. Tham dự các cuộc họp cấp Tỉnh; họp thường kỳ của Ban Thường vụ 

Huyện uỷ, Ban Chấp hành đảng bộ huyện. 

2. Tổ chức phiên họp thành viên UBND huyện tháng 6/2020. 

 Trên đây là Chương trình công tác tháng 6/2020 của UBND huyện Bắc 

Sơn. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện, trong quá trình thực hiện có những thay đổi, bổ sung, UBND huyện sẽ 

thông báo sau./. 
 

 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Uỷ viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hiển 
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