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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN 

Trong tháng 8 năm 2020, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm sau:  

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về 

phòng, chống dịch COVID-19; tập trung thực hiện quyết liệt 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, 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 đã được Tỉnh ủy phê duyệt. 

Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh việc trồng, chăm sóc cây trồng vụ mùa; cung 

ứng đầy đủ các loại giống, vật tư nông nghiệp; thực hiện tốt công tác thủy lợi, bảo 

đảm nguồn nước phục vụ gieo trồng. Chủ động các phương án phòng chống thiên 

tai, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi đặc biệt là bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi. hướng dẫn, khuyến cáo người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, tái đàn 

lợn cho phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường công tác kiểm tra, chăm sóc, 

bảo vệ rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, giám sát, quản lý chất 

lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Tiếp tục triển khai thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với 

xây dựng nông thôn mới, duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển sản 

xuất. Đẩy nhanh tiến độ 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, tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất, các mô hình, hình 

thức tổ chức sản xuất. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; tiến độ thi công các hạng mục công 

trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn; tăng cường công tác quản 

lý, kiểm tra, xử lý trong hoạt động xây dựng cơ bản.  

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác quản lý thu, chi ngân sách. 

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. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường 

quản lý các 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 và bảo vệ môi trường. 
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Chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện chỉnh trang đô thị, tiến độ thực hiện các 

công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn. Thực hiện tốt 

công tác dân tộc, các chính sách an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả công tác giảm 

nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Duy trì thực hiện 

có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường 

thanh tra, kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ sở hành nghề y, 

dược tư nhân trên địa bàn huyện. 

Duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương theo kế 

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

toàn giao thông trên địa bàn.  

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH 

 1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới  

Trong tháng 8/2020, nông dân đã thu hoạch xong diện tích cây trồng vụ 

xuân, làm đất tiếp tục trồng ngô hè thu và một số cây trồng vụ mùa1. Công tác tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm và kiểm dịch vận chuyển, giết mổ động vật được 

quan tâm thực hiện2; cung ứng kịp thời các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất3. 

Thực hiện tốt công tác trồng rừng, trồng cây ăn quả, trồng cây phân tán và khoanh 

nuôi tái sinh bảo vệ rừng4, công tác phòng chống thiên tai. Thực hiện tốt công tác 

quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

- Tình hình dịch bệnh: Tính đến ngày 05 tháng 8 năm 2020 trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn có 27 hộ/14 thôn/8 xã bị dịch tả lợn Châu phi, tổng số lợn mắc 

bệnh, chết và tiêu hủy  94 con, số đã tiêu hủy 5.986 kg. Cấp thuốc sát trùng 744 lít 

sử duṇg tiêu hủy, phun vê ̣sinh chuồng lơṇ. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM: Tiếp tục chỉ đạo các xã, 

triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra, phê duyệt dự toán và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu cho 7 mô hình phất triển sản xuất tại 7 xã năm 2020, phê 

duyệt 3/5 mô hình thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2020. Hội đồng 

                   
1 Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa ước 5.818 ha, bằng 100% cùng kỳ. Trong đó: Cấy Lúa mùa 3.560 ha, 

đạt 101,74% KH, bằng 95,62% so với cùng kỳ. Trồng ngô hè thu ước 1.300 ha, Lạc hè thu 750 ha, đỗ tương 62 ha, 

Khoai lang 58 ha, rau các loại 25 ha, đậu các loại 63 ha. 

 2 - Tiêm phòng trâu, bò: Lũy kế 13.630 lượt con, đạt 73,08% KH, bằng 163,6% cùng kỳ; Tiêm phòng lợn: Trong 

tháng tiêm phòng được 1.167 lượt con; lũy kế 9.087 lượt con (Trong đó nhân dân tự tiêm 6.599 lượt con), đạt 

45,43% KH, bằng 32,87% so với cùng kỳ; Tiêm phòng gia cầm: Trong tháng tiêm phòng được 36.400 lượt con; lũy 

kế 245.600 lượt con (Trong đó nhân dân tự tiêm 137.322 lượt con), đạt 54,57% KH, bằng 151,99% cùng kỳ; Tiêm 

phòng chó, mèo: Từ đầu năm đến nay 3.389 con, đạt 98,57% KH, bằng 118,50% cùng kỳ.  

- Kiểm soát giết mổ lợn: Trong tháng 310 con, lũy kế 2.926 con, bằng 64,36% cùng kỳ; Kiểm dịch vận 

chuyển gia cầm: Trong tháng  4.590, lũy kế 22.710 con, bằng 150% cùng kỳ. Kiểm dịch vận chuyển lợn: Trong 

tháng 30 con, lũy kế 102 con. 
3Trong tháng đã cung ứng phục vụ nhân dân sản xuất vụ mùa 05 tấn giống ngô các loại, lũy kế 315 tấn; 480 

tấn phân bón các loại, lũy kế 3.420 tấn (Đạm 910 tấn, Lân 1.130 tấn, Kai li 60 tấn).  

 4 Trồng cây lâm nghiệp: Tính từ đầu năm đến nay trồng rừng mới 649,12ha. Trong đó: Trồng rừng sản xuất 

vốn nhân dân tự trồng 448,37 ha; Chương trình trồng cây phân tán 200,75, đạt 118,02% kế hoạch tỉnh giao, bằng 

107,03% so với cùng kỳ.  

Trồng cây ăn quả: Tổng diện tích đã trồng 75,8 ha (Trong đó Quýt 26,85 ha), đạt 107% KH, bằng 111,95% 

so với cùng kỳ. 
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thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM của tỉnh đã họp xét bỏ phiếu công 

nhận xã Tân Lập đạt chuẩn NTM năm 2020. 

1.2. Hoạt động đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng 

Công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư được thực hiện kịp 

thời đảm bảo thời gian theo quy định. Tổng vốn đầu tư công tính đến ngày 

13/8/2020 do UBND huyện quản lý là 138.169 triệu đồng. 

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2020: Đã triển khai thực hiện khởi 

công mới năm: 35/48 dự án.13 dự án chưa triển khai thực hiện.  

- Kết quả giải ngân các chương trình, dự án thuộc các nguồn vốn đầu tư 

công đến 13/8/2020 là 69.594 triệu đồng, bằng 50,37% KH. 

1.3. Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Sản xuất công nghiệp với quy mô nhỏ lẻ thủ công phân tán ở các cơ sở kinh 

tế cá thể, hoạt động mang tính mùa vụ, chủ yếu vẫn là các cơ sở khai thác đá, chế 

biến thực phẩm... sản phẩm sản xuất ra chủ yếu tiêu thụ trên địa bàn. Giá trị sản 

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 7.800 triệu đồng5.  

1.4. Công tác đăng ký kinh doanh và xúc tiến đầu tư 

Công tác cấp phép giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được thực hiện tốt, 

đúng các quy định của pháp luật, trong tháng tính đến 10/8/2020 đã cấp phép thành 

lập mới cho 16 hộ kinh doanh cá thể, lũy kế số hộ kinh doanh trên địa bàn huyện là 

5.242 hộ; 01 hợp tác xã thanh lập mới, lũy kế số HTX đã đăng ký kinh doanh trên 

địa bàn là 36 HTX (trong đó: 34 HTX đang hoạt động và 02 HTX đang tạm dừng 

hoạt động).  

1.5. Tình hình kết quả hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại 

- Tháng 8/2020 tình hình hoạt động thương mại về việc cung ứng hàng hoá 

đa dạng và phong phú về chủng loại đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân 

dân, việc chấp hành các quy định của hoạt động thương mại cơ bản được thực hiện 

tốt là niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ 

đạt trên 69,9 tỷ đồng. Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân 

dân; dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục được cải thiện, nâng cao chất lượng. 

- Thời điểm đầu tháng, tình hình thị trường trên địa bàn ổn định, các hoạt 

động kinh doanh thương mại diễn ra sôi động, hàng hóa đa dạng về chủng loại, 

phong phú về mẫu mã, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Từ ngày 25-

28/7/2020 khi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lan rộng tại Đà 

Nẵng, tình hình thị trường tại địa bàn cũng có phần bị ảnh hưởng do tâm lý lo sợ 

của người dân6. 

                   
5 Trong đó: Công nghiệp khai thác: 790 triệu đồng. Công nghiệp chế biến: 7.010 triệu đồng. 
6 Thị trường các mặt hàng vật tư y tế như khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn có phần sôi động hơn, tuy 

nhiên qua kiểm tra khảo sát trên thị trường huyện hiện nay vẫn khan hiếm do không có nguồn cung, chỉ có một số ít 

cơ sở còn lại từ 1-3 hộp khẩu trang y tế do đã nhập về từ đợt trước chưa bán hết, hiện bán với giá dao động từ 2000đ 

-2.500đ /1 chiếc. Tuy nhiên đa phần người dân đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nên đã chủ động sử dụng khẩu trang vải 

để thay thế nên thời gian qua không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa, lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá, 

ép giá, tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường 
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- Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại được các lực lượng chức 

năng quan tâm thực hiện, trong tháng qua kiểm tra phát hiện và xử phạt vi phạm 

hành chính 13 vụ (02 vụ từ tháng trước chuyển sang). Thu nộp ngân sách nhà nước 

18.250.000đ. 

- Hoạt động đầu tư, xúc tiến thu hút du lịch tiếp tục được quan tâm thực hiện. 

Tổng số khách du lịch đến Bắc Sơn từ 6/7 đến 5/8 năm 2020 là 7.948 khách, trong 

đó khách nước ngoài 10, khách trong nước 7.938, khách lưu trú là 812 khách.  

1.6. Tình hình, kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước 

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến đến 10/8/2020: 31.502 triệu đồng, 

95,75% Dự toán tỉnh giao, đạt 94,88% dự toán huyện giao , bằng 139,3% CK. Số 

thu không tính tiền sử dụng đất, xổ số thu: 20.365 triệu đồng. 

- Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách huyện đến ngày 10/8/2020: 392.211 

triệu đồng, đạt 76,64% dự toán tỉnh giao, đạt 76,60% dự toán huyện giao (trong đó: 

chi ngân sách huyện: 327.579 triệu đồng và chi ngân sách xã: 64.632 triệu đồng).  

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

2.1. Công tác Giáo dục và Đào tạo  

Phối hợp, tổ chức triển khai hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 

năm 2020 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo 

ngành giáo dục chuẩn bị các điều kiện vào năm học mới; thực hiện công tác tuyển 

sinh đầu cấp7. Tổ chức và tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè 

cho cán bộ quản lý, giáo viên. 

2.2. Công tác Văn hóa và Thông tin 

Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tình hình kinh tế - xã hội, các 

ngày lễ, kỷ niệm. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền Đại hội đảng bộ huyện và diễn 

biến tình hình, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục triển khai 

thực hiện quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình: Cắm mốc ranh giới khoanh vùng khu vực bảo vệ 12 điểm di tích đã được xếp 

hạng cấp quốc gia đặc biệt thuộc khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn. Tiếp tục hoàn 

thiện đối với các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn huyện. 

2.3. Công tác y tế 

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được quan tâm chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc, quyết liệt trên địa bàn toàn huyện8. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm và các dịch bệnh nguy hiểm khác được duy trì thực hiện thường xuyên9, 

                   
7 Cấp Tiểu học: Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1:  1171/1171 đạt tỷ lệ 100%. 

8 Số người nghi ngờ được điều trị, cách ly tại TTYT là 0 người. Tổng số người nghi ngờ, trở về từ vùng 

dịch được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 là 02 người, có kết quả xét nghiệm âm tính 01 mẫu, đang chờ kết quả xét 

nghiệm 01 mẫu. Tổng số trường hợp được áp dụng cách ly, theo dõi tại nhà đến thời điểm hiện tại là 280 người, đã 

qua 14 ngày là 195 người. Hiện tại không có trường hợp nào nghi ngờ phải cách ly tại TTYT. Đã thực hiện phun 

khử trùng toàn bộ trường THPT Bắc Sơn, THPT xã Vũ Lễ và các cơ quan trên địa bàn huyện. Chuẩn bị khu điều trị, 

khu cách ly riêng biệt, gồm 5 phòng và 17 giường và có thể kê đến 50 giường bệnh. Nhân lực luôn sẵn sàng đảm 

bảo cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19. 
9 Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện thực hiện kiểm tra trong dịp phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

huyện Bắc Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỳ thi Trung học phổ thông năm học 2020 theo kế hoạch, kết 
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do đó trên địa bàn huyện không có ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh lớn xảy ra. 

Duy trì thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân 

dân10. Các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, công tác quản lý hành nghề y, 

dược tư nhân được duy trì và thực hiện đồng bộ. Thực hiện tốt công tác Dân số - 

KHHGĐ. 

2.4. Công tác Lao động, Thương binh, Xã hội 

Duy trì thực hiện tốt các hoạt động giải quyết chế độ chính sách cho các đối 

tượng được thụ hưởng đảm bảo chính xác, kịp thời11. Tiếp tục thực hiện công tác 

tuyên truyền, giới thiệu các công ty đến tuyển dụng lao động phổ thông đi làm việc 

ở các khu công nghiệp trong nước và nước ngoài. Phê duyệt các Dự án nhân rộng 

mô hình giảm nghèo năm 2020. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn 

huyện12. 

2.5. Thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa 

bàn, nhìn chung các tôn giáo hoạt động đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

3. Công tác tài nguyên và môi trường 

Công tác quản lý, sử dụng đất đai, chỉnh lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo 

quy định13. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công tác vệ 

sinh môi trường. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng, 

UBND các xã, trị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kiểm tra trách nhiệm 

của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong hoạt động quản lý nhà nước đối lĩnh vực 

đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn huyện. 

                                                         
quả kiểm tra dược 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và hàng tạp hóa. Phối hợp với Chi cục Vệ sinh ATTP tỉnh tổ 

chức tập huấn nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 

2020 cho 40 người là chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, cán bố cán bộ phụ trách công tác ATTP 

TTYT huyến, các Trưởng Trạm y tế xã, thị trấn, cán bộ Văn hóa – Xã hội các xã, thị trấn phụ trách công tác ATTP. 

Tổ chức thẩm định cấp Chứng nhận cơ sở đủ điện kiện ATTP được 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa 

bàn. 

10 Tổng số lần khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện được 7268 lượt, điều trị nội trú 1428 lượt, điều trị 

ngoại trú 1529, bệnh nhân chuyển tuyến 123, số lượt chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện trong tháng là 933 ca, tổng số 

75 bệnh nhân (trong tháng thêm 2 bệnh nhân đăng ký mới); tổng số khám bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực là 

788 lượt, điều trị ngoại trú 248 lượt; số lần khám bệnh tại Trạm y tế xã được 5209 lượt, điều trị nội trú 70 lượt, điều 

trị ngoại trú 1467 lượt. 
11 Ban hành 73 quyết định cho các đối tượng Bảo trợ xã hội trong tháng 8/2020. Trong đó: Người cao tuổi: 

16 quyết định, người khuyết tật đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi: 01 đối tượng, tăng thêm theo Nghị định 28: 09 

đối tượng, chăm sóc người khuyết tật: 04 trường hợp, điều chỉnh trợ cấp: 06 trường hợp, thôi hưởng trợ cấp: 22 

trường hợp, trợ cấp mai táng phí: 14 trường hợp; thu hồi 01 trường hợp. Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 468 người có 

công và thân nhân của họ với tổng số tiền 893.039.700 đồng. Hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà ở cho 02 gia đình 

người có công với cách mạng với tổng số tiền 40 triệu đồng. 
12 Theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của thử tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bắc Sơn: Các xã đang tiến 

hành xây dựng dự trù kinh phí và lựa chọn nhà thầu. Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 – 2020: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các đối tượng thụ hưởng chính sách tại xã Đồng Ý và xã 

Chiến Thắng tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ theo quyết định giao vốn lần 2 của UBND huyện Bắc Sơn.  
13 Ban hành 02 quyết định giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân với diện tích 42,4m2; 55 quyết định/55 hồ 

sơ/13.671,8m2  chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở; đang thẩm định 19 hồ sơ. Đã cấp 57 giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của các hộ gia đình, cá nhân, với tổng số 76 

thửa đất; tổng diện tích: 34.728m2 (Trong đó: đất nông nghiệp là 48 thửa với diện tích 26.402m2; đất ở là 28 thửa 

với diện tích 8.235,7m2).   
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4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

4.1. Công tác thanh tra, kiểm tra: Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai 

thực hiện theo Kế hoạch14.  

 4.2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện việc tiếp 

công dân thường xuyên theo quy chế và lịch tiếp công dân; Thực hiện tốt công tác 

tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư đúng thời gian quy định, đảm bảo ổn định an 

ninh trật tự, an toàn xã hội trong đặc biệt thời gian diễn ra Đại hội đại biểu huyện 

Bắc Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phục vụ Đại hội đảng các cấp15.  

 4.3. Công tác phòng chống tham nhũng: Tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

thực hiện tốt các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Kết quả 

trong tháng không phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham 

nhũng; không phát hiện hành vi tham nhũng phải xử lý. Chỉ đạo Thanh tra huyện 

phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trưởng tổ chức hội nghị tại các xã: Vũ 

Lăng, Vạn Thủy, Long Đống tuyên truyền Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tố 

cáo, Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai cho trên 250 cán bộ, công chức, đại diện các ban ngành, đoàn thể xã, Trưởng 

thôn, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận và các thành viên tổ hòa giải ở 

cơ sở. 

5. Tình hình đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật 

tự an toàn giao thông 

                   
14 Công tác thanh tra: Triển khai thanh tra 03 cuộc theo kế hoạch/10 đơn vị trường học về thanh tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng ngân sách và các nguồn đóng góp huy động khác . 

Đã kết thúc 02 cuộc thanh tra/07 đơn vị (01 cuộc/04 đơn vị: Trường TH và THCS xã Chiến Thắng, Trường Mầm 

non xã Chiến Thắng, Trường TH xã Đồng Ý, Trường Mầm non xã Đồng Ý. Qua thanh tra phát hiện sai phạm trong 

quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước số tiền 65.503.000 đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 100% số tiền sai phạm; 

01 cuộc/03 đơn vị: Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Nhất Tiến, trường TH xã Nhất Hòa, Trường Mầm non xã Nhất 

Hòa. Qua thanh tra phát hiện sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước số tiền 231.631.000 đồng, đã 

kiến nghị nộp ngân sách nhà nước, hạn xong trước ngày 30/8/2020). Đang thanh tra trực tiếp 01 cuộc/03 đơn vị: 

Trường Mầm non xã Bắc Quỳnh (đơn vị thuộc xã Quỳnh Sơn trước khi sáp nhập), Trường Tiểu học 1 xã Vũ Lăng, 

Trường THCS xã Vũ Lăng. 
15 Công tác tiếp công dân: Tổng số lượt tiếp công dân trên địa bàn huyện 19 lượt/19 công dân, cụ thể: Cấp 

huyện tiếp 04 lượt/04 công dân do công chức chuyên trách Ban Tiếp công dân tiếp chủi yếu về lĩnh vực đất đai và 

lĩnh vực khác. Kết  quả: Tiếp nhận 01 đơn kiến nghị về lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn công dân 

thực hiện các thủ tục, giấy tờ để được thanh toán chế độ theo quy định, công dân đã có đơn xin rút đơn; hướng dẫn 

công dân gửi  03 đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Cấp xã tiếp 15 lượt/15 công dân chủ yếu về lĩnh 

vực đất đai và lĩnh vực khác (Chủ tịch UBND xã tiếp 06 lượt/06 công dân, công chức kiêm nghiệm tiếp 09 lượt/09 

công dân. Kết quả: đã trả lời trực tiếp tại buổi tiếp công dân đối với 06 kiến nghị và tiếp nhận xem xét xử lý, giải 

quyết đối với 09 kiến nghị thuộc thẩm quyền ). 

 Công tác giải quyết đơn thư: Tổng số đơn thư tiếp nhận trong tháng là 58 đơn, cụ thể: Cấp huyện: 12 đơn 

06 đơn kiến nghị (03 đơn về lĩnh vực đất đai, 03 đơn về lĩnh vực khác), 01 đơn có nhiều nội dung, 05 đơn nặc danh 

về lĩnh vực khác (03 đơn tố cáo, 01 đơn phản ánh, 01 đơn kiến nghị), trong đó 05 đơn thuộc thẩm quyền, gồm: 04 

đơn kiến nghị (02 đơn về lĩnh vực đất đai, 02 đơn về lĩnh vực khác), 01 đơn có nhiều nội dung. Kết quả: Đã giải 

quyết xong 01/05 đơn; Cấp xã: 46 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền (30 đơn về lĩnh vực đất đai, 01 đơn về lĩnh vực 

hôn nhân và gia đình, 02 đơn về chế độ chính sách, 13 đơn về lĩnh vực khác). Kết quả: Đã giải quyết xong 19/46 

đơn. 
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5.1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm các chế độ trực 100% quân số thời gian cao 

điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 2. Công tác huấn luyện đảm bảo 

đúng, đủ thành phần theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương 

quân đội; Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huyện và Kế 

hoạch phòng thủ dân sự huyện; thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cho Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh, Quân khu khảo sát xây dựng công trình chiến đấu trong căn cứ 

chiến đấu huyện. 

5.2. An ninh: Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 

được giữ vững. Tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh an toàn trong dịp diễn ra 

kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và Đại hội đại biểu huyện Bắc Sơn lần thứ XXII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy quét các loại tội phạm 

được tăng cường, tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 

các tuyến đường, khu vực trọng điểm16.  

6. Tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng chính quyền, công 

tác tư pháp 

6.1. Công tác xây dựng chính quyền: Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chính quyền và công tác thi đua khen 

thưởng17. Tổ chức thành công Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Hót; phối hợp với UBND huyện Chi 

Lăng tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua các 

huyện thành phố nội địa; tổ chức họp xét đối với 23 hồ sơ là Phó Trưởng công an 

xã, Công an viên theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP và 555 hồ sơ là cán bộ, công 

chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn dôi dư theo Nghị quyết số 

                   
16 Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Bắt 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”; khởi tố 

vụ án, khởi tố bị can đối với 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ tổng cộng 

0,089g Hêrôin; Công tác điều tra, giải quyết án: Đang tiếp tục điều tra giải quyết 07 vụ = 12 bị can; Trong tháng xảy 

ra 01 vụ tai nạn giao thông, hậu quả chết 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 10.000.000 đồng; Tổ chức tuần tra, kiểm 

soát giao thông 161 ca = 775 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Kiểm tra phát hiện, lập biên bản 252 trường hợp (TH) vi 

phạm. Phạt tại chỗ 114 TH, số tiền 21.825.000 đồng; tạm giữ giấy tờ 63 TH, tạm giữ phương tiện 75 TH; ra Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính (cả phạt tại chỗ) 317 TH, tổng số tiền 269.100.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước; 

Tước Giấy phép lái xe 27 TH, phục hồi Giấy phép lái xe 04 TH, đăng ký 123 trường hợp xe mô tô các loại; Công tác 

phòng cháy, chữa cháy: Tiến hành kiểm tra, hướng dẫn 03 cơ sở trên địa bàn, xây dựng phương án phòng cháy chữa 

cháy tại Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
17 Ban hành các Quyết định, Thông báo: Quyết định bổ nhiệm lại 03 cán bộ quản lý: Phó Trưởng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ 

đất; Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh thanh tra huyện; bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 26 cán bộ 

quản lý các trường học trực thuộc; kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Chiến Thắng 

đến tuổi nghỉ hưu theo quy định; Quyết định điều động 01 viên chức ra ngoài huyện; quyết định tiếp nhận và bố trí 

công tác 09 viên chức từ ngoài huyện chuyển đến; quyết định thuyên chuyển, điều động 182 trường hợp (thuyên 

chuyển 36, điều động 146); quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH đối với 01 trường hợp; thông báo nghỉ hưu 01 

trường hợp; Quyết định miễn nhiệm 02 trường hợp, bổ nhiệm 02 trường hợp là cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã; 

quyết định xếp lương đối với 14 cán bộ cấp xã; quyết định xếp hưởng phụ cấp đối với 08 trường hợp người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn; Quyết định giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện; quyết định thành lập Hội đồng xét đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 73/2009/NĐ-

CP và Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND; Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng; quyết định công 

nhận sáng kiến cấp cơ sở đối với 167 sáng kiến của cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020; 

quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho 72 tập thể và 1.361 cá nhân ngành Giáo 

dục và Đào tạo năm học 2019-2020; Quyết định cử 01 công chức cấp xã đi đào tạo đại học; tổ chức 04 lớp bồi 

dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học và giáo viên Trung học cơ 

sở năm 2020; quyết định cử 346 cán bộ quản lý và giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp đảm bảo theo đúng quy định; quyết định cử 04 công chức tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ do 

Sở Nội vụ tổ chức. 
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01/2020/NQ-HĐND; hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

6.2. Công tác tư pháp: Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, theo 

dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính được duy trì thực hiện thường 

xuyên theo đúng quy định. Tiếp nhận và phát sổ tay, sách pháp luật, tờ rơi, tài liệu 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các xã, thị trấn trên địa bàn18.  

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2020 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung thực hiện quyết liệt 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 nhằm thực hiện 

hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 

của địa phương năm 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của huyện đã được Tỉnh 

ủy phê duyệt tại Quyết định số 2174-QĐ/TU ngày 14/02/2020.  

2. Chỉ đạo tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa; chủ động các phương án 

phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi đặc biệt là 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, 

kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ xã, thị trấn; chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống 

dịch bệnh đối vật nuôi; thực hiện tốt công tác thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục 

vụ gieo trồng. Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng.  

3. Chỉ đạo các xã về đích NTM giai đoạn 2016 - 2019 tiếp tục nâng cao chất 

lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; tập trung chỉ đạo xã 

Chiến Thắng thực hiện hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 

933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xây 

dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Chỉ đạo các xã xây 

dựng hoàn thành 05 khu dân cư kiểm mẫu năm 2020, tiến hành đánh giá công nhận 

các khu dân cư kiểu mẫu đã triển khai năm 2019, 2020 theo Quyết định số 1271/QĐ-

UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Lang Sơn về việc ban hành Bộ tiêu chí 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 

2020. 

  Đẩy nhanh tiến độ triển khai 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; tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất, các mô hình, 

                   
 18 Công tác chứng thực: Chứng thực bản sao từ bản chính: 82 việc/82 bản sao; thu lệ phí: 186.000 đồng; 

Công tác đăng ký quản lý hộ tịch: Tiếp nhận, giải quyết 13 hồ sơ, trong đó: 07 hồ sơ cải chính hộ tịch, 06 hồ sơ xác 

định lại dân tộc, thu lệ phí: 364.000 đồng; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp nhận và cấp  

phát 1000 đầu sách pháp luật cho các tủ sách pháp luật cho UBND các xã và thị trấn; phối hợp với Trung tâm văn 

hóa thể thao và truyền thông tuyên truyền phổ biến pháp luật trên chuyên mục Đài phát thanh của huyện và thực 

hiện tuyên truyên truyền bằng xe lưu động.  

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp nhận, phát 100 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật, 50 đầu sách hỏi đáp pháp luật về đấu giá tài sản, 150 đầu sách hỏi đáp pháp luật về 

trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho các tủ sách pháp luật  UBND các xã và thị trấn; phát 10.000 tờ rơi tuyên 

truyền về quy định xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh, 5.000 tờ rơi về vi phạm quy định phòng, 

chống dịch bệnh CVID-19 trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

 
 



 9 

hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả. Thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ các 

dự án trong kế hoạch, các nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2020, 

đặc biệt là các hạng mục công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc 

Sơn đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2020. Tăng cường công tác quản lý, kiểm 

tra, xử lý trong hoạt động xây dựng cơ bản theo quy định; công tác trật tự đô thị, 

nông thôn; quản lý hành lang an toàn giao thông. 

4. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư 

công. Thực hiện quyết liệt công tác quản lý thu, chi ngân sách, các biện pháp quản 

lý đảm bảo 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. 

 5. Chỉ đạo lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, lập kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021cấp huyện. Tiếp tục thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật quản lý, sử dụng đất, tài nguyên nước, khoáng 

sản, môi trường, hoạt động thăm dò khai thác, 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, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. 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.  Hoàn thiện các thủ tục để đấu giá các 

khu đất đủ điều kiện. 

6. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 song 

song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đôn đốc các xã, thị trấn 

tuyên truyền, vận động Nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng 

Việt Nam - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”. Hoàn thành việc chỉnh trang đô 

thị chào mừng 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn, lắp màn hình Led Hội trường 

Trung tâm hành chính huyện để phục vụ các hoạt động chính trị của huyện. Tổ 

chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 –

2021. Chỉ đạo ngành giáo dục tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021. Phê 

duyệt danh sách trúng tuyển đối với học sinh lớp 6 trường PTDTNT THCS huyện. 

 7. Thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao hiệu 

quả công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông 

thôn. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ Nhân 

dân, tăng cường công tác y tế dự phòng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp 

tục chủ động trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ 

quan, quyết tâm không để xảy ra ca nhiễm trên địa bàn. 

 8. Ban hành Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng trợ cấp một lần 

theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP và Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND; Thẩm 

định, tổng hợp và trình UBND tỉnh Đề án sáp nhập các thôn có quy mô dưới 75 hộ 

gia đình trên địa bàn; Hoàn thiện hồ sơ trình các cấp khen thưởng đối với các tập 

thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; khen thưởng cho các tập thể và cá nhân 
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có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 80 năm ngày Khởi 

nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020); Phối hợp với Hội Đông y huyện tổ chức 

Đại hội Đại biểu cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục thực hiện kiểm tra kỷ 

luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

Thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư đúng thời 

gian quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 

2020, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị. Thực hiện 

tốt công tác tư pháp theo kế hoạch. 

 9. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tiếp tục mở 

đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm chào mừng các ngày lễ lớn, đảm bảo an 

ninh trật tự trong dịp kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 - 

19/8/2020) và Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2020); Lễ kỷ niệm 80 năm 

Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020). Thực hiện quyết liệt các biện pháp 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 

nghiêm minh các hành vi vi phạm. 

  Trên đây là Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Bắc 

Sơn./. 
 

Nơi nhận:                
- UBND tỉnh;                                                                                                                                                              

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;                      

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lãnh đạo, CV VP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện;        

- Lưu:VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Dương Trần Huy 
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