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

Trong tháng 9 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 đẩy mạnh việc chăm sóc cây trồng vụ mùa; chủ động, tích cực 

phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi; thực hiện tốt công tác thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo trồng. Chủ 

động các phương án phòng chống thiên tai. 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.  

Thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân 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. Đẩy mạnh 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.  

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. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học 

với chủ đề “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam – Giá trị lịch 

sử, bảo tồn và phát huy”. Chỉ đạo đẩy mạnh các dịch vụ kinh doanh, du lịch để thu 

hút khách du lịch. 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 
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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  

Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa ước 6.032 ha, bằng 97,90% cùng kỳ1. 

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 quản lý chất lượng nông, 

lâm thủy sản được thực hiện theo quy định5. 

 - Tình hình dịch bệnh: Tính đến ngày 09 tháng 9 năm 2020 trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn có 37 hộ/15 thôn/8 xã bị dịch tả lợn Châu phi, tổng số lợn mắc 

bệnh, chết và tiêu hủy 108 con, số đã tiêu hủy 6.445 kg. Cấp thuốc sát trùng 206 lít 

sử dụng tiêu hủy, phun vệ sinh chuồng lợn.  

 - 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 

                   
1 Trong đó: Lúa mùa diện tích 3.620 ha, đạt 103,42% KH, bằng 97,250% so với cùng kỳ. Lúa mùa sớm 

đang giai đoạn phơi màu, chín sữa; lúa mùa chính vụ đang giai đoạn ôm đòng; Trồng ngô hè thu ước 1.320 ha, đạt 

88% KH, bằng 99,70% cùng kỳ; Trồng Lạc hè thu 780 ha, bằng 95,03% cùng kỳ; Trồng đỗ tương 65 ha, Khoai lang 

58 ha, rau các loại 108 ha, đậu các loại 63 ha; cây hàng năm khác 18 ha ..... 

 2 - Tiêm phòng trâu, bò: Trong tháng 328 lượt con, Lũy kế 13.958 lượt con, đạt 74,84% KH, bằng 113,70% cùng 

kỳ; Tiêm phòng lợn: Trong tháng tiêm phòng được 1.245 lượt con; lũy kế 10.332 lượt con (Trong đó nhân dân tự 

tiêm 7.429 lượt con), đạt 51,66% KH, bằng 36,38% so với cùng kỳ; Tiêm phòng gia cầm: Trong tháng tiêm phòng 

được 45.074 lượt con; lũy kế 290.674 lượt con (Trong đó nhân dân tự tiêm 143.108 lượt con), đạt 64,60% KH, bằng 

119,81% cùng kỳ; Tiêm phòng chó, mèo: Trong tháng 444 con, lũy 3.833 con, đạt 109,50% KH, bằng 118,50% 

cùng kỳ.  

- Kiểm soát giết mổ lợn: Trong tháng 327 con, lũy kế 3.253 con, bằng 64,65% cùng kỳ; Kiểm dịch vận 

chuyển gia cầm: Trong tháng 4.485 con, lũy kế 27.195 con, bằng 264,67% cùng kỳ. Kiểm dịch vận chuyển lợn: lũy 

kế 102 con. 

 3 Cung ứng giống sản xuất vụ mùa: trong tháng cung ứng 10 tấn giống ngô các loại, lũy kế 208 tấn (giống 

lúa, ngô lạc các loại). Cung ứng vật tư phân bón: Trong tháng cung ứng 295 tấn phân bón các loại, lũy kế 3.710 tấn 

phân bón các loại. Trong đó: Trạm vật tư nông nghiệp đã cung ứng 2.490 tấn các loại (Đạm 1.020  tấn, Lân 1.400 

tấn, Kai li 70 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.  
5 Phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Lạng Sơn kiểm tra giám sát an toàn thực 

phẩm đối với thịt lợn tươi tại chợ Trung tâm thị trấn Bắc Sơn 05 hộ. Kết quả test nhanh cả 05 mẫu thịt lợn tươi âm 

tính, không phát hiện có dư lượng kháng sinh Tetracyline, oxy Tetracyline trong mẫu thịt lợn; kiểm tra 06 cơ sở sản 

xuất, kinh doanh giò, chả tại Bắc Sơn và chợ xã Vũ Sơn 05 hộ, 05 mẫu bằng test nhanh, kết quả âm tính không có 

hàn the trong sản xuất kinh doanh giò, chả. 
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hoạch lựa chọn nhà thầu cho 7 mô hình phất triển sản xuất tại 7 xã năm 2020. Chỉ 

đạo xã Tân Lập chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới 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 14/9/2020 

do UBND huyện quản lý là 136.969 triệu đồng. 

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2020 là 48 dự án: Đã triển khai thực 

hiện 47/48 dự án (còn 01 dự án: Đường giao thông vào điểm Suối Nọi - Dự Định xã Vũ 

Lễ đang hoàn thiện các thủ tục có liên quan, để sớm khởi công xây dựng) 

- Kết quả giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công đến 14/9/2020 là: 83.731 triệu 

đồng, bằng 61,13% 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 7.950 triệu đồng6.  

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 14/9/2020 đã cấp phép thành 

lập mới cho 15 hộ kinh doanh cá thể, lũy kế số hộ kinh doanh trên địa bàn huyện là 

5.257 hộ; 0 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, với vốn đăng ký 64.030 trđ/480 

thành viên và 02 HTX đang tạm dừng hoạt động với vốn đăng ký 1.150 trđ/14 thành 

viên).  

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 

- 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 71 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. 

- 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 10 vụ. Thu nộp ngân sách nhà nước 121.376.000đ. 

- 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 5/8 đến 05/9 năm 2020 là 1.032 khách, 

trong đó khách nước ngoài 9, khách lưu trú là 224 khách.  

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

                   
6 Trong đó: Công nghiệp khai thác: 890 triệu đồng. Công nghiệp chế biến: 7.060 triệu đồng. 
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- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 08/9/2020: 34.010 triệu đồng, 103,37% 

Dự toán tỉnh giao, đạt 102,44% dự toán huyện giao, bằng 135,6% CK. Tổng thu không 

tính tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết: 21.909 triệu đồng. 

- Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách huyện đến ngày 08/9/2020: 437.798 

triệu đồng, đạt 85,55% dự toán tỉnh giao, đạt 85,5% dự toán huyện giao (trong đó: chi 

ngân sách huyện: 363.466 triệu đồng và chi ngân sách xã: 74.332 triệu đồng).  

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

2.1. Công tác Giáo dục và Đào tạo  

Chỉ đạo ngành giáo dục chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho năm học mới và tổ 

chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021. Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị 

tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Tổ 

chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện. Điều động viên chức các trường 

học đảm bảo cân đối số lượng người làm việc tại các nhà trường. 

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 của đất nước, địa phương. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền diễn 

biến tình hình, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-197. Tham mưu 

UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Hội thảo khoa học kỷ niệm 

80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn, với chủ đề “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp 

cách mạng Việt Nam - Giá trị lịch sử bảo tồn và phát huy”. Tập trung triển khai 

thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động Nhân dân cài đặt ứng dụng 

Bluezone. 

2.3. Công tác y tế 

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc 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, 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 

                   

7 Trong tháng đã sản xuất được 22 chương trình phát thanh, 36 chương trình tuyên truyền phát trên các hệ 

thống loa trong toàn huyện, trong đó có 132 tin, 36 bài, 22 bài chuyên mục và 118 lượt văn bản. Cộng tác với Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh được 21 tin, 09 bài và 01 chuyên mục truyền hình từ cơ sở. Cộng tác với Báo Lạng 

Sơn 05 tin, 03 bài; Trang thông tin Điện tử huyện được 10 tin. Tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng 

được 10 lượt tại các xã, thị trấn dọc tuyến Quốc lộ 1B, đường 243 và đường ĐH78. Cài đặt được 60 câu khẩu hiệu 

trên cổng trào điện tử và treo 12 câu khẩu hiệu bằng băng zôn trên đường phố trung tâm huyện. 
8 Số người nghi ngờ được điều trị, cách ly tại TTYT là 0 người. Tổng số trường hợp được áp dụng cách ly, 

theo dõi tại nhà đến thời điểm hiện tại là 294 người, đã qua 14 ngày là 294 người. Hiện tại không có trường hợp nào 

nghi ngờ phải cách ly tại TTYT 
9 Kết quả kiểm tra được 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và hàng tạp hóa, không phát hiện cơ sở vi 

phạm. 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 4770 lượt, điều trị nội trú 1180 lượt, điều trị 

ngoại trú 1021, bệnh nhân chuyển tuyến 73, số lượt chạy thận nhân tạo trong tháng là 867 ca, tổng số 74 bệnh nhân 



 5 

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 

Tổ chức thành công Lễ đón nhận và an táng liệt sĩ Phạm Văn Trầm từ Nghĩa 

trang liệt sĩ xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về an táng tại Nghĩa 

trang liệt sĩ huyện. Xây dựng Chương trình thăm, tặng quà các gia đình chính sách, 

người có công dịp kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940- 

27/9/2020). Thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo 

chính xác, kịp thời. 

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

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, 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 định11. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công tác vệ 

sinh môi trường. Chỉ đạo UBND cấp xã, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, thực 

hiện rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất làm cơ sở để lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, trị trấn 

triển khai thực hiện kiểm tra hoạt động quản lý nhà nước đối lĩnh vực đất đai, tài 

nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn huyện. 

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 hoạch12.  

                                                         
(trong tháng thêm 3 bệnh nhân đăng ký mới); tổng số khám bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực là 702 lượt, điều 

trị ngoại trú 217 lượt; số lần khám bệnh tại Trạm y tế xã được 5192 lượt, điều trị nội trú 56 lượt, điều trị ngoại trú 

1423 lượt. 

11 Ban hành 01 quyết định giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân với diện tích 51,9m2; 08 quyết định/08 hồ 

sơ/2.327,3m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở; đang thẩm định 25 hồ sơ. Đã cấp là 103 Giấy với tổng số 135 thửa đất; 

tổng diện tích: 6,2 ha (Trong đó: đất nông nghiệp là 92 thửa với diện tích 4,83ha; đất ở là 43 thửa với diện tích 1,37 

ha). Nâng tổng số thửa đất được cấp giấy chứng nhận từ đầu năm đến nay là 735 thửa đất, đạt 105 % số thửa cần cấp 

theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường.   

12 Công tác thanh tra: ban hành Kết luận số 02/KL-UBND ngày 12/8/2020 thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp huy động khác đối với các 

đơn vị: Trường PTDTBT TH1 xã Nhất Tiến, Trường Tiểu học xã Nhất Hòa, Trường Mầm non xã Nhất Hòa; Kết 

thúc 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 về thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp huy động khác. Đoàn thanh tra đang 

xây dựng báo cáo trình Chủ tịch UBND huyện ban hành kết luận; Đang triển khai thanh tra 01 cuộc về việc chấp 

hành các quy định của phápluật trong quản lý thu, chi ngân sách đối với UBND xã Tân Hương. 



 6 

 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 hội13.  

 4.3. Công tác phòng chống tham nhũng: Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, 

theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc công khai, minh bạch các quy trình, thủ 

tục hành chính, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, 

đơn vị. Không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng, không phát 

hiện hành vi tham nhũng phải xử lý.  

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

tự an toàn giao thông 

5.1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm các chế độ trực theo đúng quy định. 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; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ 

dân sự huyện; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02 về phòng thủ dân sự.  

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 

Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Cách Mạng tháng tám thành công 19/8, Quốc khánh 02/9 

và Hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn. Tổ chức tuyên truyền 

lưu động về tháng cao điểm về an toàn giao thông 2020. 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 điểm14. 

                   
 13 Công tác tiếp công dân: Tổng số lượt tiếp công dân trên địa bàn huyện 13 lượt/14 công dân, cụ thể: Cấp 

huyện tiếp 05 lượt/06 công dân, trong đó: Chủ tịch UBND huyện tiếp 01 lượt/02 công dân  nội dung tiếp về việc xin 

giao đất có thu tiền sử dụng đất và yêu cầu tháo dỡ ki ốt do xây dựng trái phép không đúng quy hoạch chợ. Kết quả: 

Đã trả lời trực tiếp công dân và ban hành Thông báo kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ; 04 lượt/04 công dân do 

công chức chuyên trách Ban Tiếp công dân tiếp chủ yếu về lĩnh vực đất đai và lĩnh vực khác. Kết quả: hướng dẫn 

công dân gửi  03 đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời trực tiếp 01 đơn kiến nghị về lĩnh vực 

khác; Cấp xã tiếp 08 lượt/08 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. 

 Công tác giải quyết đơn thư: Tổng số đơn thư tiếp nhận trong tháng là 43 đơn, cụ thể: Cấp huyện: 09 đơn, 

gồm 07 đơn kiến nghị (04 đơn về lĩnh vực đất đai, 03 đơn về lĩnh vực khác), 01 đơn có nhiều nội dung, 01 đơn tố 

cáo nặc danh về lĩnh vực khác. 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 03/05 đơn; Cấp xã: 34 đơn 

kiến nghị thuộc thẩm quyền (28 đơn về lĩnh vực đất đai, 01 đơn về lĩnh vực hôn nhân và gia đình, 02 đơn về chế độ 

chính sách, 03 đơn về lĩnh vực khác). Kết quả: Đã giải quyết xong 15/34 đơn. 

14 Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Khới tố vụ án, khởi tố bị can đối với 01 đối tượng về hành vi 

cố ý gây thương tích; Bắt, khới tố 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Bắt, khởi tố vụ án, khởi tố bị 

can đối với: 01 vụ, 05 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” thu giữ tổng cộng 1,142g Hêrôin, 01 vụ 

01 đối tượng về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” thu giữ 0.102g Hêrôin. Công tác điều tra, giải quyết án: 

Đang tiếp tục điều tra giải quyết 11 vụ = 19 bị can; Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông: 124 ca = 554 lượt cán 

bộ chiến sĩ tham gia. Kiểm tra phát hiện, lập biên bản 146 trường hợp (TH) vi phạm. Phạt tại chỗ 74 TH, số tiền 

13.875.000 đồng; tạm giữ giấy tờ 24 TH, tạm giữ phương tiện 48 TH; ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (cả 

phạt tại chỗ) 122 TH, tổng số tiền 95.375.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước; Tước Giấy phép lái xe 13 TH, phục 

hồi Giấy phép lái xe 03 TH, đăng ký 196 trường hợp xe mô tô các loại;  
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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, công tác thi đua khen 

thưởng15. Xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tôn 

giáo và kiến thức kỹ năng cho Trưởng thôn, Trưởng Khối phố và Phó Trưởng thôn, 

Phó Trưởng Khối phố năm 2020. Trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt nhân sự 

và các chức danh Ban Chấp hành Hội Đông y huyện Bắc Sơn khoá VIII, nhiệm kỳ 

2020-2025. 

 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 định16. Tuyên truyền phổ biến pháp luật trên chuyên mục Đài 

phát thanh của huyện và thực hiện tuyên truyên truyền bằng xe lưu động, cập nhật 

cung cấp các tài liệu tuyên truyền cho các xã, thị trấn..., thực hiện triển khai công 

tác xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cập nhật đầy đủ các 

hồ sơ minh chứng đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 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 các xã, thị trấn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao, tập 

trung chăm sóc, thu hoạch các cây trồng vụ mùa; chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ 

đông. Tăng cường công tác điều tra dự tính, dự báo, phòng chống dịch bệnh, công 

tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; kiểm tra rà soát các công trình thủy lợi; chủ động 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, công tác phòng, 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tập trung chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phòng 

chống cháy rừng. 

                   
15 Ban hành các Quyết định, Thông báo: Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo; bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã: Tân Lập, Tân Tri và Trấn Yên; Quyết định 

Thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển và xét chuyển công chức cấp xã 

thành công chức cấp huyện năm 2020; tiếp nhận, điều động, biệt phái đối với 13 công chức, viên chức15; xếp lương 

đối với 8 cán bộ cấp xã; xếp hưởng phụ cấp đối với 02 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giao kiêm 

nhiệm phụ trách kế toán đối với 01 trường hợp; tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã 

Nhất Tiến. Quyết định phê duyệt danh sách người hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 

07/9/2009 của Chính phủ và Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh Lạng Sơn; trình 

Hội đồng TĐKT tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 06 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

 16 Công tác chứng thực: Chứng thực bản sao từ bản chính: 69 việc/69 bản sao; thu lệ phí: 166.000 đồng; 

Công tác đăng ký quản lý hộ tịch: Tiếp nhận, giải quyết 13 hồ sơ, trong đó: 11 hồ sơ cải chính hộ tịch, 02 hồ sơ xác 

định lại dân tộc, thu lệ phí: 364.000 đồng;  
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3. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, huy động các nguồn lực thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo xã Chiến Thắng hoàn 

thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xã Vũ Lễ hoàn thành thêm 05 tiêu 

chí nông thôn mới năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm OCOP; chính sách đặc thù, khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành các tiêu chí theo đăng ký của các xã; Tổ chức Lễ đón nhận xã Tân Lập 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

  Thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trong kế hoạch, 

đặc biệt các nguồn vốn, dự án đầu tư công. Đẩy mạnh 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 chỉ đạo 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. Tiếp tục 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 trong quản lý, sử dụng đất, tài nguyên 

nước, khoáng sản, môi trường, hoạt động thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản, 

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.  

 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. Phối hợp tổ chức tốt các 

hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc 

Sơn (27/9/1940-27/9/2020) theo Kế hoạch. Ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện 

hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận trường Tiểu học xã Hưng Vũ đạt chuẩn Quốc 

gia. Tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công dịp kỷ niệm 80 

năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940- 27/9/2020). 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. 

7. 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. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Hội 

Đông y huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị 

sáp nhập, đổi tên thôn có quy mô dưới 75 hộ dân năm 2020. 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. 
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 8. 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 Lễ kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9/1940 - 27/9/2020); thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 

theo kế hoạch. Chuẩn bị các điều kiện 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; triển 

khai các bước làm công tác chuẩn bị cho Ban Chỉ đạo phòng không tỉnh Lạng Sơn 

kiểm tra công tác phòng không nhân dân huyện đảm bảo theo kế hoạch. 

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

xã hội tháng 9, phương hướng nhiệm vụ tháng 10 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. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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