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 Chủ đề Đại hội: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 

toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng; huy động mọi nguồn lực, khai 

thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; xây dựng Bắc Sơn phát triển toàn diện 

và bền vững”. 

 Phƣơng châm chỉ đạo Đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - 

Phát triển. 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 

 ĐẢNG BỘ HUYỆN BẮC SƠN LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

I- Bối cảnh tình hình 

Phát huy những thành tựu và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của 35 

năm đổi mới. Bên cạnh những thuận lợi, năm năm qua huyện cũng gặp nhiều khó 

khăn đó là: Một số hạn chế, yếu kém về kinh tế, xã hội của đất nước chậm được 

khắc phục. Bắc Sơn vẫn là huyện nghèo của tỉnh Lạng Sơn, điểm xuất phát của nền 

kinh tế thấp, quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh yếu; kết cấu hạ tầng kinh tế, 

xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; số lượng, chất lượng nguồn nhân lực 

hạn chế; đời sống Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.  

II- Kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu 

1. Kinh tế của huyện  

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm 

giai đoạn 2016-2020 đạt từ 8 - 9%; trong đó ngành nông - lâm nghiệp giảm còn 

35,5% (từ 48% năm 2015); tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng 17% (từ 11% 

năm 2015); dịch vụ tăng 47,5% (từ 41% năm 2015). Thu nhập bình quân đầu 

người năm 2020 đạt 44 triệu đồng/người/năm, tăng 1,9 lần so với năm 2015, tương 

đương 2.000 USD. 

Sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn: Tổng sản lượng lương 

thực có hạt hằng năm đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra (duy trì khoảng 35 

nghìn tấn), bình quân đạt trên 40 nghìn tấn/năm, bình quân lương thực đầu người 

năm 2020 đạt 558,9 kg/người/năm, đảm bảo an ninh lương thực. Cây thuốc lá lá là 

cây công nghiệp có giá trị hàng hoá cao được nhân dân gieo trồng với diện tích lớn 

chiếm khoảng 50,1 đến 57,7% diện tích nhóm cây công nghiệp ngắn ngày và 

chiếm khoảng 8,7 đến 11,2% tổng diện tích gieo trồng. Sản lượng thuốc lá lá hằng 
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năm đạt trên 2.400 đến 3.500 tấn. Giá trị kinh tế thu được hằng năm từ 95 tỷ đồng 

đến trên 150 tỷ đồng. Tổng diện tích trồng rừng mới trong nhiệm kỳ đạt 2.813,2 

ha; độ che phủ của rừng đạt 58%, tăng 4% so với năm 2015. Tính đến năm 2019 

tổng đàn trâu ước có 7.513 con, giảm hơn 2.400 con so với năm 2016; tổng đàn bò 

ước có 7.057 con, giảm 1.400 con so với năm 2016; đàn dê 8.072 con, giảm 6.590 

con so với năm 2016. Tổng đàn lợn, gia cầm hằng năm đều tăng, tổng đàn gia cầm 

có 432.000 con, tăng 5,79% so với năm 2016; năm 2018 tổng đàn lợn có 37.320 

con, tăng 2.931 con so với năm 2016, năm 2019 do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi nên tổng đàn lợn giảm còn 16.724 con, giảm 18.503 con so với năm 

2016 và giảm 20.596 con so với năm 2018.  

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ 

đạo: đến năm 2019 có 08 xã đạt chuẩn, dự kiến hết năm 2020 sẽ có 09 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí trên địa bàn toàn huyện đạt 13 tiêu chí/01 

xã.  

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp trong 5 năm đạt 496,6 tỷ đồng. Quy mô các cơ sở sản xuất được mở rộng, 

trang thiết bị, máy móc được đầu tư, từng bước hiện đại hóa; giá trị sản xuất tăng 

từ 90 tỷ đồng (năm 2015) lên trên 111,3 tỷ đồng (năm 2020). 

Thương mại, dịch vụ, du lịch, tín dụng ngân hàng: Toàn huyện có 12 chợ, 

09/12 chợ đã được kiên cố hóa; chợ Trung tâm huyện đã được đầu tư xây dựng 

mới, đưa vào khai thác sử dụng đã đáp ứng được nhu cầu lưu thông mua bán hàng 

hóa của Nhân dân, thúc đẩy sản xuất phát triển. Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng 

nhu cầu vận chuyển hang hóa và đi lại của Nhân dân. Mạng lưới bưu chính, viễn 

thông tiếp tục phát triển. Lĩnh vực du lịch phát triển, huyện đã xây dựng và ban 

hành Đề án phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2017 - 2020, định hướng 

đến năm 2025.  

Hoạt động Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục phát triển, mở rộng mạng lưới, 

tăng cường huy động vốn, mở rộng cho vay đi đôi với nâng cao chất lượng tín 

dụng, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.  

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn cả 

giai đoạn 2015 - 2020 đạt 4 - 5 nghìn tỷ đồng. Thực hiện tốt phong trào làm đường 

giao thông nông thôn với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong 

5 năm qua Nhà nước đã cấp trên 22.604 tấn xi măng, Nhân dân đóng góp trên 19,6 

tỷ đồng và 237.164 ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn với tổng 

giá trị 230,9 tỷ đồng.  

Công tác xây dựng quy hoạch, quản lý đô thị: Lập dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khu đô thị phía Bắc thị trấn Bắc Sơn; dự án đầu tư khu đô thị phía 

Nam thị trấn Bắc Sơn. Quan tâm xây dựng các công trình cấp, thoát nước, điện 

chiếu sáng công cộng, xây dựng bãi thu gom xử lý rác thải, xây dựng cảnh quan 

môi trường.  

Công tác quản lý, điều hành ngân sách. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 

năm sau cao hơn năm trước, năm 2015 thu được 14,5 tỷ đồng đến năm 2019 thu 
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được 45,762 tỷ đồng, số thu bình quân tăng khoảng 25%/năm. Tổng chi ngân sách 

bình quân 459,8 tỷ đồng/năm, các nhiệm chi thường xuyên được đảm bảo và dành 

được một phần vốn cho đầu tư phát triển.  

Công tác áp dụng khoa học và công nghệ được quan tâm chú trọng: Việc 

nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng 

tạo vào quản lý, sản xuất được chú trọng. Tổ chức ứng dụng các loại giống cây, 

con tốt, bảo quản sau thu hoạch vào sản xuất tạo ra năng suất, chất lượng sản phẩm 

hàng hoá.  

Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường: Công tác đăng ký 

đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai được 

thực hiện thường xuyên, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng đất; đã tiếp 

nhận, giải quyết 1.224 hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lần đầu; tiếp nhận, giải quyết 17.420 hồ sơ đăng ký biến động đất đai của người 

sử dụng đất; giải quyết được 989 trường hợp hộ gia đình, cá nhân làm nhà trái phép 

trên đất nông nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dụng đất, 

công nhận quyền sử dụng đất ở đối với các trường hợp làm nhà trên đất nông 

nghiệp; chỉnh lý biến động đất đai cho 350 hộ gia đình, cá nhân đã hiến, tặng, cho 

đất để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn huyện. Đến năm 2020 tỷ lệ 

chất thải rắn sinh hoạt ở khu dân cư được thu gom và xử lý ước đạt 60%. 

2. Văn hóa - xã hội  

Công tác giáo dục - đào tạo: xây dựng được thêm 07 trường học đạt chuẩn 

quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn Quốc gia lên 18 trường; hoàn thành 

và duy trì bền vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với 

20/20 xã, thị trấn. 

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình: Hết năm 

2019, có 15 xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia y tế xã, đạt 83%; 8,3 bác sĩ/vạn dân; số 

giường bệnh đạt 40,8 giường/vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 

98,2%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý an toàn đạt 100%; năm 2016 Trung tâm Y tế 

huyện được nâng hạng bệnh viện từ hạng III lên hạng II; thực hiện tự chủ bệnh 

viện.  

Văn hóa, thông tin, thể thao, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”. Đến năm 2025, 95% số xã, thị trấn có sân thể thao; 50% xã, thị 

trấn có nhà văn hóa xã; 99% số thôn khối phố có nhà văn hóa. Các di tích lịch sử 

từng bước được đầu tư tôn tạo, đến nay trên địa bàn huyện có 01 khu di tích Khởi 

nghĩa Bắc Sơn được xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt (gồm 12 điểm di tích); 

01 di tích cấp Quốc gia (hang Dơi, xã Vũ Lễ); 14 điểm di tích cấp tỉnh và 13 điểm 

di tích được kiểm kê khoa học.  

Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội: Trong 5 năm đã mở được trên 120 

lớp với trên 3.752 học viên tham gia học, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55%. 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,2% (năm 2015) xuống còn 12,14% (năm 2019), bình 

quân mỗi năm giảm khoảng 2%.  
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Công tác dân tộc tôn giáo: Đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng vào đường 

lối lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, 

tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hệ thống 

chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc được kiện toàn củng cố. Tình hình an ninh 

chính trị ở vùng dân tộc được giữ vững. 

3. Công tác cải cách hành chính đƣợc thƣờng xuyên quan tâm, chỉ đạo 

triển khai thực hiện; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính 

nhà nƣớc đƣợc nâng lên. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được thực hiện 

có hiệu quả, thực hiện sáp nhập giảm 02 cơ quan chuyên môn, 09 đơn vị sự nghiệp 

công lập. Hoàn thành việc xây dựng khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan 

hành chính và Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tinh giản biên chế đối với 141 cán 

bộ, công chức, viên chức; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 

và kinh phí quản lý hành chính 11/11 cơ quan chuyên môn và 62/62 đơn vị sự nghiệp 

công lập.  

4. Quốc phòng, an ninh đƣợc tăng cƣờng; trật tự an toàn xã hội đƣợc 

đảm bảo 

Thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng thế trận 

khu vực phòng thủ vững mạnh, rộng khắp; công tác phổ biến kiến thức quốc phòng 

và an ninh cho người dân được quan tâm thường xuyên. Công tác tuyển quân thực 

hiện bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao bảo đảm chất lượng.  

Công tác phòng chống tội phạm và công tác quản lý nhà nước về an ninh trật 

tự được tích cực triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao. Xây dựng và triển khai 

các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự 

kiện chính trị trên địa bàn.  

5. Công tác nội chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; công tác tƣ pháp và thực hiện cải cách tƣ pháp 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều cố gắng. Các 

vụ việc tồn đọng kéo dài được tập trung giải quyết đúng quy định của pháp luật. 

Trong 5 năm qua, đã tiếp 306 lượt/351 công dân; Ủy ban nhân dân các cấp giải 

quyết được 676/695 đơn, đạt 97,3%. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng 

phí được chỉ đạo triển khai tích cực. 

Công tác tư pháp và cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực. Tiếp tục triển 

khai có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2015 của Bộ Chính trị về 

chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng 

pháp luật không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm kiểm sát điều tra 179 

vụ/350 bị can (giảm 64 vụ so với cùng kỳ); tổng số các loại án giải quyết 720 vụ 

việc, đã giải quyết 100% vụ việc (tăng 38,1 % so với CK), 100% vụ án xử lý đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật; công tác thi hành án nâng lên, tổng số việc phải 

thi hành 1.477 việc/9.580.923.000 đồng (tăng 307 việc/ 1.951.001.000 đồng). 

Công tác tư pháp triển khai có hiệu quả thực hiện chứng thực 563.668 việc, tiếp 

nhận giải quyết 462 hồ sơ thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc... 
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6. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã nghiêm túc tổ chức học tập 

tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 

lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ đã 

tổ chức triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 (khóa XII) của Đảng, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận 

chính trị cho cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm, trong 5 năm (dự ước tính đến 

hết tháng 6 năm 2020) đã mở được 426 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 44.764 

học viên. Dự ước đến tháng 6 năm 2020 đã nghiên cứu, biên soạn và xuất bản 

được 01 cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Sơn (giai đoạn 1986-2018); 15/20 cuốn 

Lịch sử Đảng bộ xã; 02 cuốn lịch sử truyền thống ngành, đến hết năm 2020, 18/20 

xã, thị trấn hoàn thành biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn. 

Cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng 

trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong thời kỳ mới. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trung bình 

hằng năm tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm trên 70%; tỷ lệ 

đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 87,3%; tỷ lệ đảng viên là cán bộ 

lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; kết nạp được 883 đảng 

viên. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt 35 nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2016, 2017, 2018, 2019 của Huyện ủy Bắc Sơn theo các Quyết định 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt.  

Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực 

hiện có hiệu quả các văn bản, nghị quyết, quyết định, quy định, hướng dẫn của 

Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trong nhiệm kỳ cấp ủy, Ủy 

ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 467 tổ chức đảng, 

225 đảng viên; tiếp nhận 45 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và 

đảng viên; cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật đối với 01 chi bộ trực thuộc bằng hình 

thức Khiển trách; cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật đối với 

71 trường hợp đảng viên.  

Các cấp ủy đảng tăng cường, đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn 

với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn, đơn vị. Lãnh đạo hệ thống 

dân vận chủ động tham mưu cho cấp ủy, tổ chức ban hành, quán triệt, triển khai, 

kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản của Đảng, 

Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Quan tâm chỉ đạo xây dựng và 

nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực, từ năm 2017 đến 

nay xây dựng được 78 mô hình cá nhân và 75 mô hình tập thể ở các lĩnh vực. Công 

tác dân tộc có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao đời sống, củng cố lòng tin của 

đồng bào với Đảng và Nhà nước. Công tác tôn giáo được quan tâm, bảo đảm hoạt 

động tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân tuân theo quy định của pháp luật. 

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Nội dung 

phương thức hoạt động được đổi mới về phương pháp và cách thức tổ chức triển 

khai thực hiện nhiệm vụ Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện đã hỗ trợ xây 
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dựng được 02 công trình trường học trị giá 330 triệu đồng; 30 Nhà đại đoàn kết và 

sửa chữa nhà ở trị giá 480 triệu đồng. Triển khai nghiêm túc Quyết định 217- 

QĐ/BCT, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, về 

việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 

12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền.  

Công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cấp ủy huyện đã tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai nghiêm túc việc học tập, quán 

triệt và thực hiện Nghị quyết đảm bảo theo đúng trình tự các bước theo kế hoạch 

đề ra. Tổ chức tốt việc quán triệt thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng, 

cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Ban hành Quy định 02-QĐ/HU, 

ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của các 

đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 04-

NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 

1049-QĐ/HU, ngày 30/7/2019 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

để hướng dẫn triển khai thực hiện.  

7. Vai trò, năng lực, hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân từ 

Huyện đến xã đã được nâng lên rõ rệt. Các đại biểu HĐND đã thực hiện đúng chức 

năng, nhiệm vụ và đã khẳng định được vai trò của người đại biểu, đại diện cho ý 

chí, quyền lợi của nhân dân. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu 

Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Trong quản lý, điều hành UBND đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, 

trọng điểm, bám sát cơ sở, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn; phát động và triển khai 

thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo quyết liệt trên tất cả 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh để chăm lo đời sống vật chất, 

tinh thần cho Nhân dân, được Nhân dân đồng thuận. Kỷ luật, kỷ cương hành chính 

đã được chỉ đạo quyết liệt.  

8. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 

 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Mục 

tiêu  

Đại hội  

XXI 

Kết quả 

thực 

hiện 

Ghi 

chú 

 

1 

Tăng tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ 

yếu hằng năm 
% 8-9 8-9 Đạt 

2 Cơ cấu kinh tế (giá trị thực tế)     
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Nông lâm, nghiệp % 37,5 35,5 Đạt 

Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng % 17 17 Đạt 

Dịch vụ % 45,5 47,5 Đạt 

3 
Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 

Triệu 

đồng 
42 44 Đạt 

Tương đương USD 2.000 2.000 Đạt 

4 Tổng sản lượng lương thực hằng năm 
Nghìn 

tấn 
35 >40 Vượt 

5 Thu ngân sách tăng bình quân hằng năm % 8 - 9 8-9 Đạt 

6 Tổng vốn đầu tư xã hội cả giai đoạn 
Nghìn tỷ 

đồng 
4 - 5 4-5 Đạt 

7 
Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 

2020 
Xã 08 09 Vượt 

8 
Tỷ lệ km giao thông đến trung tâm xã được 

rải nhựa hoặc bê tông hóa đến năm 2020 
% 85 100 Đạt 

9 

Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ 

sinh 
% 99 99,6 Đạt 

Tỷ lệ dân cư thị trấn sử dụng nước sạch % 99,5 99,5 Đạt 

10 
Số trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 Trường 18 18 Đạt 

Phát triển thêm trường đạt chuẩn quốc gia Trường 5 07 Vượt 

11 
Tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hoá đến năm 

2020 
% 99 99 Đạt 

12 

Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã Xã 10 15 Vượt 

Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã % 50 80 Vượt 

Số Bác sĩ/vạn dân Bác Sĩ 8- 10 8,5 Đạt 

Số giường bệnh/vạn dân Giường 40 40,8 Đạt 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế % 97 98,2 Vượt 

13 Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 % 55 55 Đạt 

14 Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm % 
khoảng  

2% 
>2 Đạt 

15 
Giảm tai nạn giao thông hằng năm cả 3 tiêu 

chí 
% 

5% trở 

lên 
>5 Đạt 

16 
Trồng rừng mới hằng năm Ha 500 >500 Đạt 

Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 % 58 58 Đạt 

17 

Tỷ lệ chất thải nguy hại ở khu dân cư được 

thu gom và xử lý đến năm 2020 
% 60 60 Đạt 

Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý % 98 100 Vượt 

18 Kết nạp đảng viên mỗi năm 
đảng 

viên 

200 trở 

lên 
>200 Đạt 

19 

Tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh hằng 

năm (2016-2017) 
% 60 60 Đạt 

Tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (2018-2019) 
% 90 96 Vượt 
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Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên hằng năm 

 

% 
 

85 87,3 Vượt 

Tỷ lệ đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm 
% 90 90 Đạt 

 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ  NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

I- Dự báo bối cảnh tình hình 5 năm tới 

Tình hình thế giới trong những năm tới sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp. 

Trong huyện, kế thừa và phát huy những thành tựu của 35 năm đổi mới và qua 5 

năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXI đã 

đạt được những kết quả quan trọng. Tuy vậy, kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao 

thông và hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế, xã hội; điều kiện sản xuất và đời sống của Nhân dân trong huyện vẫn 

còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

Bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, tình hình thiên tai, 

dịch bệnh, thị trường còn thể diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch 

lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tăng cường chống phá cách mạng nước ta… sẽ là 

những khó khăn trong thời gian tới. 

 II- Mục tiêu, phƣơng châm và các chỉ tiêu phát triển 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây 

dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại 

đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội; đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư kết cấu 

hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông; thực hiện giảm nghèo, nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần của Nhân dân; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây 

dựng Bắc Sơn phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. 

2. Phƣơng châm chỉ đạo: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát 

triển. 

3. Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 

(1) Tăng tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu hằng năm từ 9 - 10%. 

 (2) Cơ cấu kinh tế (giá trị thực tế) đến năm 2025: nông - lâm nghiệp 30%; 

tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 20%; dịch vụ 50%. 

(3) Tổng sản lượng lương thực hằng năm duy trì 38 nghìn tấn. 

(4) Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 từ 65-70 triệu đồng. 

(5) Lượng khách du lịch đến năm 2025 đạt 250 nghìn người; doanh thu du 

lịch đạt 65 tỷ đồng. 
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(6) Thu ngân sách tăng bình quân hằng năm từ 10 - 11%/ năm. 

 (7) Tổng vốn đầu tư xã hội cả giai đoạn từ 4,5 - 5,5 nghìn tỷ đồng. 

(8) Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025: 11 xã. 

(9) Đến năm 2025 tỷ lệ cứng hóa đường huyện đạt 90,8%; tỷ lệ cứng hóa 

đường giao thông nông thôn đạt 71,3%. 

(10) Đến năm 2025 tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia 28 trường. 

(11) Đến năm 2025 tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hóa đạt chuẩn 65%. 

(12) Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là 100%, có từ 9 - 111 bác sĩ và 

34,6 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 

98,5%. 

(13) Đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%. 

(14) Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm trên 02%. 

(15) Giảm tai nạn giao thông hằng năm giảm cả 3 tiêu chí. 

(16) Trồng rừng mới hằng năm đạt trên 500 ha, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 

2025 đạt 60%. 

(17) Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%. 

(18) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở vùng nông thôn được thu gom và xử lý 

thông qua hình thức xã hội hóa đến năm 2025 đạt 90%, duy trì tỷ lệ chất thải y tế 

được xử lý đạt 100%. 

(19) Kết nạp đảng viên hằng năm trên 150 người. 

 (20) Tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%. Tỷ lệ 

đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%. Tỷ lệ đảng viên là 

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trở lên hằng 

năm đạt 90%.  

III- Một số chƣơng trình trọng tâm giai đoạn 2020-2025 

1. Chƣơng trình phát triển đô thị 

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Bắc; dự án 

đầu tư khu đô thị phía Nam thị trấn Bắc Sơn. Tập trung quy hoạch và thu hút kêu 

gọi đầu tư xây dựng để đến năm 2025 thị trấn Bắc Sơn từ đô thị loại V lên đô thị 

loại IV. 

2. Chƣơng trình phát triển hạ tầng nông nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới 

Tập trung phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Phấn đấu năm 2025 có tổng số 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

3. Chƣơng trình phát triển du lịch, dịch vụ 
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Thu hút đầu tư nâng cao chất lượng và hiệu quả lĩnh vực du lịch, dịch vụ 

Tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch huyện Bắc 

Sơn giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”.  

IV-  Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

1. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Sơn giai đoạn 2021 - 2025. 

Thực hiện đồng bộ, toàn diện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tập trung xây 

dựng nông thôn mới ở các xã khó khăn; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; 

nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã nông thôn mới. 

Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao 

thông, đô thị. Tập trung lãnh đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đô thị phía Bắc; dự án đầu tư khu đô thị phía Nam thị trấn Bắc Sơn.  

Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ 

nhu cầu tiêu dùng, từng bước ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến nông lâm sản 

sau thu hoạch.  

Tiếp tục xử lý diện tích đất công của các tổ chức, UBND cấp xã quản lý hiện 

không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không hiệu quả hoặc sử dụng không đúng 

mục đích, để bị lấn, chiếm; giải quyết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân làm nhà 

trên đất nông nghiệp đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất; thực hiện 

chỉnh lý biến động đất đối với các trường hợp hiến, tặng, cho đất phục vụ các công 

trình phúc lợi trên địa bàn huyện.  

Tăng cường quản lý điều hành thu, chi ngân sách. Thực hiện nghiêm kỷ luật, 

kỷ cương tài chính ngân sách, cơ cấu lại ngân sách, hình thành các nguồn thu ổn 

định, bền vững, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

2. Tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo. Duy trì vững chắc 

kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với các xã, thị trấn. Tăng cường cơ sở 

vật chất cho các trường; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.  

Tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển lĩnh vực y tế, coi trọng công tác 

y tế dự phòng, bảo đảm thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức 

khỏe cho Nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực 

hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, các đối tượng chính sách và trẻ 

em.  

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, tinh thần của Nhân dân.. 

Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng con 

người Bắc Sơn văn minh, thân thiện, kỷ cương theo Nghị quyết số 36-NQ/HU, 

ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Thực hiện có hiệu quả các chính sách người có công, giảm nghèo, đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt các chính sách về 

dân tộc, tôn giáo. 
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 3. Tiếp tục quán triệt và thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về 

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác quốc phòng, quân sự địa 

phương. 

 Tăng cường sự tham gia giám sát của Nhân dân đối với các hoạt động tư 

pháp. Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận 

thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân. Nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 

nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng bộ, của các cấp, các ngành, 

từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên.  

4. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính 

trị tư tưởng. Chú trọng thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện các văn bản về công tác xây dựng Đảng, đề 

ra các giải pháp mang tính đột phá, tác động mạnh mẽ đến các cấp ủy, tổ chức 

đảng nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư duy, tự chỉnh đốn, không 

ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực 

lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ 

cương, kỷ luật Đảng. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII về công tác 

kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức 

đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy.  

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng 

cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong tình hình mới. Thực hiện 

tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.  

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động của 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện tốt vai trò giám sát, 

phản biện xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên và Nhân 

dân; tập hợp quần chúng, đoàn kết xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 

Tổ quốc; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.  

5. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; tăng cường 

vai trò giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND các cấp. Đổi mới 

phương thức các kỳ họp và ban hành nghị quyết về các vấn đề quan trọng của từng 

cấp nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, tiếp xúc cử tri. 
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Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy hành chính các cấp thực sự 

vững mạnh. Nâng cao hiệu lực quản lý, năng lực tổ chức thực hiện của chính 

quyền các cấp trên từng địa bàn, từng lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức trong sạch về đạo đức, lối sống, có chất lượng cao về chuyên môn. 

* 

*   * 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh 

dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ, toàn diện của huyện trên các lĩnh vực kinh tế 

- xã hội, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới, nhanh và bền vững. Kiên trì với 

hướng đi đã được khẳng định; kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn tăng cường đoàn 

kết, quyết tâm khắc phục, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; xây dựng Bắc Sơn ngày càng giàu mạnh, góp 

phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, xã 

hội dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

 


