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

Trong tháng 4 năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 

xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Tập trung chỉ đạo triển khai, 

thực hiện đồng bộ, 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 nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2021.Chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 theo Quyết định phê duyệt của 

Tỉnh ủy Lạng Sơn. 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2020-2026. Thực hiện 

tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Hoàn thành và ban hành Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2020-

2025. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện. Ban hành và triển khai thực hiện 

Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn huyện năm 2021-2022. 

2. Tập trung nguồn lực đầu tư cho xã Vũ Lễ để đạt chuẩn nông thôn mới, xã 

Đồng Ý đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Vũ Lăng hoàn thành thêm 05 tiêu 

chí trở lên. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục củng cố nâng cao 

chất lượng các tiêu chí; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; vườn kiểu mẫu. Các xã 

còn lại phấn đấu mỗi xã hoàn thành thêm 01- 02 tiêu chí trở lên và hoàn thành một 

số chỉ tiêu trong các tiêu chí. 

3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy và học theo kế hoạch; tăng cường tuyên 

truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị của 

địa phương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực 

hiện công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021; tiếp tục tổ 

chức các giải thi đấu trong khuôn khổ Đại hội thể dục, thể thao các cấp theo kế 

hoạch; tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ IV huyện Bắc Sơn năm 2021. 

4. Duy trì nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho 

Nhân dân; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh. Tăng 
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cường chỉ đạo thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Triển khai thực hiện có 

hiệu quả “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 và tổ chức kiểm tra, 

xử lý nghiêm các cơ sở thực phẩm vi phạm quy định về VSATTP. Thực hiện tốt 

công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, người có 

công; đối tượng bảo trợ trên địa bàn theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác an 

sinh xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy nghề đáp ứng chỉ tiêu kế hoạch. Chỉ 

đạo các đơn vị quản lý tốt các đối tượng lao động Trung Quốc và đối tượng từ 

vùng dịch trở về địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng 

cường quản lý nhà nước về tôn giáo, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. 

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác 

tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, tổ chức đối thoại và giải quyết đơn thư thuộc thẩm 

quyền đúng thời gian quy định, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự phục vụ 

tốt cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa 

bàn theo kế hoạch, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục triển khai công tác thanh tra 

theo kế hoạch. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản thu nhập của 

người có nghĩa vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện; 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện việc kê khai, công khai tài sản thu nhập. 

 6. Tiếp tục chỉ đạo công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự 

gắn với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn. Triển khai 

thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, công an năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị chú trọng và thực hành làm công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực 

phòng thủ năm 2021. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị 

và trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; kiềm chế tai nạn giao thông; 

tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các trường hợp sử dụng 

rượu, bia khi tham gia giao thông. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức cấp Căn cước công dân 

có gắn chíp điện tử trên toàn huyện đảm bảo theo đúng lộ trình. 

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 xuân 4.958,4 ha, bằng 88,78% so với cùng kỳ1. 

Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và kiểm dịch vận chuyển, giết mổ 

                   
1
 Trong đó: 

- Cấy Lúa xuân 550 ha, đạt 70,52% KH, bằng 84,65% so với cùng kỳ. 

- Trồng ngô xuân 2.300 ha, đạt 83,63% KH, bằng 93,61% so với cùng kỳ. 

- Trồng thuốc lá 1.126 ha, đạt 93,83% KH, bằng 104,93% so với cùng kỳ. 

- Trồng lạc 370 ha, đạt 92,5% KH, bằng 100% so với cùng kỳ. 

- Trồng Đỗ tương 40 ha, đạt 100% KH, bằng 84% so với cùng kỳ.  

- Khoai lang 41 ha, đạt 78,20% KH, bằng 100% cùng kỳ. 

- Trồng Khoai sọ 80 ha, đạt 94,11% KH, bằng 103,80% so với cùng kỳ. 
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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: Trong tháng trên địa bàn huyện không có dịch bệnh 

lớn xảy ra trên gia cầm, chỉ xảy ra lẻ tẻ tụ huyết trùng, tiêu chảy, phân xanh, phân 

trắng không phát sinh thành dịch. Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (LSD) trong 

tháng phát sinh 01 con bò mắc bệnh/1 hộ tại thôn Hoan Thượng xã (Chiến Thắng). 

Công tác phun tiêu độc, khử trùng được quan tâm thực hiện, cấp phát thuốc sát 

trùng vật tư thú y phun tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt I năm 2021 

cho 06 xã, thị trấn, cấp phát 252 lít thuốc. 

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

xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch số 70/KH-

UBND ngày 25/02/2021 của UBND huyện. Ban hành văn bản số 341/UBND-BCĐ 

ngày 24/3/2021 của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện về đẩy 

nhanh tiến độ, triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong đó chỉ đạo 

                                                         
- Trồng Sắn 250 ha, đạt 86,20% KH, bằng 92,36% so với cùng kỳ. 

- Trồng rau, đậu các loại 131,4 ha, bằng 98,5% so với cùng kỳ. 

- Trồng Mía 20 ha, bằng 96,60% so với cùng kỳ. 

- Trồng cây hàng năm khác 50 ha.- Trồng Khoai sọ 52 ha, bằng 94,54% so với cùng kỳ; 

- Trồng rau, đậu các loại 60,4 ha, bằng 100% so với cùng kỳ; 

- Trồng Mía 15,5 ha, bằng 103,3% cùng kỳ; 

- Trồng khoai lang 17 ha, bằng 97,10% cùng kỳ; 

- Trồng Đỗ tương 34 ha, bằng 100% so với cùng kỳ; 

 
2 Trong đó: 

 - Về kết quả tiêm phòng: Tiêm phòng trâu, bò: 95 lượt con, lũy kế  982 lượt con (tiêm  phòng Viêm da nổi cục 466 

lượt con, Bệnh tiêm mao trùng 516 lượt con), đạt 5,20% KH, bằng 10,78% cùng kỳ; tiêm phòng đàn lợn được 1.234 lượt con, 

lũy kế 5.908 lượt con, đạt 36,37%KH, bằng 164% so với cùng kỳ; tiêm phòng đàn gia cầm được được 25.590 lượt con; lũy 

kế 123.600 lượt con, đạt 31,52% KH, bằng 274,66% so với cùng kỳ. Tiêm phòng dại chó, mèo được 35 con, lũy kế 143 con. 

  - Về kết quả kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ: Kiểm dịch vận chuyển gia cầm trong tháng 

3.496, lũy kế 5.747 con, bằng 48,70% cùng kỳ; Kiểm soát giết mổ lợn trong tháng được 355 con, lũy kế 1.252 con, 

bằng 69,60% so với cùng kỳ. 
3 Trong đó:  

- Cung ứng giống cây trồng phục vụ sản xuất: Trong tháng 02 tấn, lũy kế  ước 60 tấn giống lúa, ngô các 

loại; cụ thể: Chi nhánh giống cây trồng cung ứng 15 tấn giống lúa, ngô các loại. 

- Cung ứng phân bón phục vụ sản xuất: Trong tháng 500 tấn, lũy kế 1.200 tấn phân bón các loại; cụ thể: 

Trạm vật tư nhập cung ứng 300 tấn phân bón các loại. 

 
4
 Trong đó: 

 - Kết quả trồng rừng mới: Trong tháng trồng mới được 390, ha, lũy kế  578,5 ha, cụ thể: Trồng rừng sản 

xuất 390 ha; trồng cây phân tán 188,5 ha, đạt 88,32% so với KH tỉnh giao, bằng 99,65% cùng kỳ. 

 - Dự án bảo vệ phát triển rừng: hiện nay đang thực hiện công tác nội nghiệp, hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có 

thẩm quyền thẩm định phê duyệt. 

 - Trồng cây ăn quả: Trong tháng trồng được 15 ha, lũy kế diện tích đã trồng 40 ha, đạt 80% KH tỉnh giao, 

bằng 61,53% so với cùng kỳ. 

 5 Thực hiện Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chất 

lượng vật tư nông nghiệp, thẩm định, đánh giá xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản năm 2021 . Kết quả Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra được 30 cơ sở kinh doanh gồm: Giống cây trồng, 

thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vật tư nông nghiệp trên địa bàn 9 xã, thị trấn  (Thị Trấn Bắc Sơn, Bắc 

Quỳnh, Vũ Sơn, Chiến Thắng, Tân Thành, Vũ Lăng, Nhất Hòa, Long Đống, Chiêu Vũ), Đoàn kiểm tra đã phát hiện 

và xử phạt vi phạm hành chính 19 chủ cơ sở, vi phạm kinh doanh không niêm yết giá, kệ kê phân bón không đảm 

bảo, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y hết hạn sử dụng, tổng số tiền xử phạt là 16.300.000 đồng thu nộp Kho bạc 

nhà nước. 
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các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, xã về đích năm 2021, năm 

2022 chuẩn bị xây dựng dự án, dự toán thực hiện các mô hình phát triển sản xuất 

trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng phương án triển khai thực hiện khu dân 

cư kiểu mẫu năm 2021. Tổ chức làm việc, hướng dẫn UBND xã Vũ Lễ lập và hoàn 

thiện hồ sơ đối với các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn; rà soát, đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện đối với nhũng tiêu chí chưa đạt đảm bảo hoàn thành các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới của xã năm 2021. Chỉ đạo xã Chiến Thắng xây dựng kế hoạch 

và tổ chức tốt Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.  

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 

14/4/2021 do UBND huyện quản lý là 51.982 triệu đồng6. 

- Đối với nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được giao và 

các nguồn vốn khác sau khi được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn, UBND huyện sẽ 

phân bổ theo quy định. 

- Kết quả giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công đến 14/4/2021 là: 15.902,28 

triệu đồng, đạt 30,59%KH7. 

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, may gia công... sản phẩm sản xuất ra chủ yếu tiêu thụ trên địa bàn. 

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 9.150 triệu đồng8.  

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; từ đầu năm đã thành lập mới được 37 hộ kinh 

doanh hộ cá thể, lũy kế số hộ kinh doanh là 5.351 hộ . Về đăng ký hợp tác xã: 

Trong tháng chưa phát sinh, lũy kế số HTX đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn là 

45 HTX/602 thành viên/91.888 triệu đồn (trong đó: 43 HTX đang hoạt động, với 

588 thành viên/90.738 triệu đồng và 02 HTX đang tạm dừng hoạt động với với 14 

thành viên/1.150 triệu đồng). 

                   

 
6
  Trong đó: Kế hoạch vốn đầu tư công kéo dài năm trước chuyển sang: 20.659 triệu đồng và Kế hoạch vốn 

đầu tư công giao trong năm 2021: 31.323 triệu đồng. 
7
 Trong đó: 

- Thanh toán vốn kéo dài các năm trước chuyển sang: chưa phát sinh. 

- Thanh toán Kế hoạch vốn giao trong năm: 15.902,28 triệu đồng, đạt 50,77%KH, gồm: 

+ Vốn theo Nghị quyết 03: 8.217 triệu đồng, đạt 84,01%KH. 

+ Nguồn thu sử dụng đất: 350 triệu đồng, đạt 10%KH. 

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng vùng ATK: 7.335,38 triệu đồng, đạt 61,13%KH. 

+ Các nguồn vốn khác chưa phát sinh thanh toán.  

- Vốn chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021: chưa phát sinh. 
8
 Trong đó: Công nghiệp khai thác: 950 triệu đồng. Công nghiệp chế biến: 8.200 triệu đồng. 
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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 

khoảng 79,6 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 19 vụ. Thu nộp ngân sách nhà nước 28.700.000đ. 

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

hiện. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý du lịch trên địa bàn huyện; trong tháng 

4/2021, tổng lượng khách tới thăm quan tại huyện là 1.950 lượt khách. Các cơ sở 

dịch vụ lưu trú, mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí cơ bản đáp ứng được nhu cầu 

của nhân dân và khách tham quan. 

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

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến đến 14/4/2021 là: 10.453 triệu đồng, 

đạt 30,74% dự toán tỉnh giao, đạt 29,86% dự toán huyện giao. 

- Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách huyện ngày 14/4/2021 là: 127.973 

triệu đồng, đạt 25,09% dự toán tỉnh giao, đạt 25,04% dự toán huyện giao. 

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

2.1. Công tác Giáo dục và Đào tạo:  

 Chỉ đạo duy trì, tổ chức có hiệu quả công tác dạy và học. Tổ chức kiểm tra 

định kỳ giữa học kỳ II đối với lớp lớp 4, lớp 5 và cấp THCS. Tăng cường công tác 

ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng cho học sinh chuẩn bị tốt các điều kiện kiểm tra và thi 

cuối năm học 2020-2021. 

Công tác kiểm tra, trong tháng đã kiểm chuyên ngành đột xuất đối với 02 

đơn vị (PTDTBT TH1 xã Nhất Tiến, MN xã Tân Thành), kết quả kiểm tra Hiệu 

trưởng các trường đã ban hành các văn bản quản lý nội bộ và điều hành nhà trường 

theo quy định9. 

Công tác bồi dưỡng, tập huấn được quan tâm thực hiện; công tác tổ chức, 

tham gia các kỳ thi, hội thi, tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn được thực hiện 

nghiêm túc theo quy định10. 

                   
9 Tham gia cùng đoàn giám sát, hỗ trợ hoạt động công tác thư viện tại 05 trường tiểu học thuộc dự án room 

to read (PTDTBT TH1 xã Trấn Yên, TH thị trấn Bắc Sơn, TH xã Long Đống, TH1 xã Vũ Lễ, TH xã Đồng Ý). Kiểm 

tra, tư vấn công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tại TH xã Tân Lập và MN xã 

Tân Lập. 
10 Trong đó: 
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2.2. Công tác Văn hóa và Thông tin:  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn hóa - văn nghệ; thể dục - thể thao; di tích; 

du lịch; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; công tác kiểm tra, rà soát xây dựng 

thiết chế văn hóa cơ sở; công tác gia đình, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa". Thường xuyên đăng tin, bài, văn bản, chương trình truyền 

thanh của huyện, việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản về 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện và các kế hoạch, chương 

trình công tác, hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, địa 

phương, công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lên trang thông tin điện tử 

của huyện. Kết quả, trong tháng 4/2021 đăng tải được 50 tin, bài, văn bản, chương 

trình truyền thanh. 

2.3. Công tác y tế:  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa 

bàn huyện. Trong tháng, huyện tiếp tục tập chung chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, công tác triển khai đảm bảo 

ATTP trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2021. Nghiêm túc triển khai đầy đủ 

các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của các sở, ban, ngành tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-

19 với những hoạt động cụ thể về tăng cường công tác truyền thông phòng, chống 

dịch. 

2.4. Công tác Lao động - Thương binh và Xã hội:  

Công tác giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, 

chính sách người có công được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời11. 

                                                         
- Tổ chức Hội nghị lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 theo CTGDPT 2018 với tổng số 36 đại biểu tham gia; 

Tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 cấp tỉnh: 30 người. 

- Tổ chức Hội thảo sinh hoạt chuyên đề phương pháp dạy học lớp 1 các môn: TNXH, Âm nhạc, Mỹ thuật, 

Hoạt động trải nghiệm cấp huyện, Tổng số đại biểu tham dự: 93 người. 

- Tham gia Hội nghị tổng kết hoạt động dự án room to reard năm 2020 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 

2021. Tổng số đại biểu tham dự: 12 người (trong đó trực tiếp: 02 người; trực tuyến: 10 người). 

- Tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho CBQL, GV về tài liệu giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học. 

Tổng số đại biểu tham dự: 16 người; Tham gia khảo sát, phỏng vấn với tổ kiểm đếm của viện đảm bảo chất lượng 

giáo dục ĐH Quốc gia Hà Nội và Ban quản lý Chương trình ETEP: 17 người. 

- Tham gia Hội nghị trực tuyến giao ban quý I năm 2021. Tổng số đại biểu tham dự: 20 người; Tham gia Hội 

nghị trực tuyến bồi dưỡng khai thác sử dụng phần mềm tuyển sinh lớp 10. Tổng số đại biểu tham dự: 60 người; 

Tham gia Hội nghị Hiệu trưởng cấp THCS (trực tuyến): 25 người. 
11

 Trong đó: 

- Lĩnh vực lao động việc làm, dạy nghề: Triển khai văn bản số 39/PLĐTBXHDT ngày 19 tháng 3 năm 

2021, về việc đề xuất đối tượng thăm hỏi nhân dịp tháng hành động ATVSLĐ.; kết quả trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

không có đối đề xuất thăm hỏi nhân dịp tháng hành động ATVSLĐ. Tham dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp 

vụ về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và triển khai công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2021. 

- Lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo, người cao tuổi: UBND huyện ban hành quyết định trợ cấp xã hội 

tháng 4 năm 2021 cho đối tượng Bảo trợ xã hội; ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 25/3/2021 về Thực 

hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí 

dựa vào cộng đồng năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Sơn; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 25/3/2021 về thực 

hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Sơn.  

- Lĩnh vực chính sách người có công: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 

một lần cho thân nhân người có công với cách  mạng từ trần 24 trường hợp. Chi trả trợ cấp tháng 4 năm 2021 cho 
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công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; công tác trẻ em, bình đẳng giới được triển 

khai thực hiện có hiệu quả. 

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

Ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 25/03/2021 về triển khai 

thực hiện Kết luận số 1364-KL/TU ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ 

Chính trị về công tác dân tộc. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh khảo sát xây dựng 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở các xã 

đặc biệt khó khăn tại UBND xã Nhất Hòa.  

3. Công tác tài nguyên và môi trường 

- Công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện lập 

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện theo quy định. Chỉ đạo 

việc quản lý, sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất; Tập trung thực hiện công tác 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các cơ 

quan liên quan thực hiện chặt chẽ công tác thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện. 

- Công tác chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ, 

QSHNO và TSKGLVĐ); Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

được tập trung thực hiện12. 

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản: UBND huyện 

thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài 

nguyên nước, khoáng sản và công tác vệ sinh môi trường, đề xuất xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong tháng 4 năm 2021, UBND 

huyện xác nhận 02 bản đăng ký khai thác nước dưới đất của 02 hộ gia đình. Chỉ 

đạo UBND các xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện 

trạng tiêu chí Môi trường trên địa bàn các xã, để đảm bảo thực hiện theo đúng các 

nội dung hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả tiêu chí Môi trường trong Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới, tiêu chí số 12 về vệ sinh môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, đặc biệt đối với xã Vũ Lễ được chọn về đích nông thôn 

                                                         
446 đối tượng là người có công, thân nhân của người có công và các đối tượng hưởng hàng tháng theo các quyết 

định số 62, quyết định 153 và quyết định số 142 với tổng số tiền 853.251.700 đồng. 

 
12

 Trong đó: 

- Công tác chuyển mục đích sử dụng đất: Số hồ sơ của người sử dụng đất xin phép chuyển mục đích sử 

dụng đất phải giải quyết là 20 hồ sơ, trong đố: Số Giấy chứng nhận đã cấp: 20 Giấy với tổng số 23 thửa đất; tổng 

diện tích: 15.734,7 m2 (đất nông nghiệp 14 thửa với diện tích 12.560m2; đất ở 09 thửa với diện tích 3.174,7m2). 

- Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: Đường giao thông vào điểm Suối Nọi - Dự 

Định xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Bồi thường bằng tiền 34 hộ gia đình bị thiệt hại bởi công trình với 

tổng số tiền bồi thường là 222,923 triệu đồng; hỗ trợ 01 hộ gia đình di chuyển nhà ở với tổng số tiền là 70,142 triệu 

đồng; kinh phí thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 29,307 triệu đồng. 
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mới của huyện và của tỉnh năm 2021; xã Đồng Ý được chọn đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao của huyện năm 2021.  

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 hoạch13.  

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; Tiếp nhận, xử lý và 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định14.  

4.3. Công tác phòng chống tham nhũng: Thành lập Đoàn kiểm tra trách 

nhiệm thực hiện pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đối với 03 trường 

học và 03 xã trên địa bàn; triển khai thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản thu 

nhập trong đơn vị, kết quả 04/04 công chức đã hoàn thành việc kê khai và nộp bản 

kê khai đúng thời gian quy định. Trong tháng không phát sinh đơn khiếu nại, tố 

cáo liên quan đến hành vi tham nhũng. 

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 đặc 

biệt trong tăng cường bảo vệ kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Huấn luyện, bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đúng nội dung, đủ thời 

                   
13 Trong đó:  

- Kết thúc thanh tra trực tiếp 01 cuộc/06 đơn vị trường học về chấp hành các quy định của pháp luật về quản 

lý, sử dụng ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác (Trường Mầm non xã Nhất Tiến; Trường PTDTBT 

Tiểu học 2 xã Nhất Tiến; Trường PTDT BT THCS xã Nhất Tiến; Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Trấn Yên; Trường 

THCS xã Tân Thành; Trường PTDTBT TH &THCS xã Vạn Thủy). 

- Thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo kế hoạch đã 

được phê duyệt. Hiện nay đang tiến hành kiểm tra đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
14 Trong đó: 

 - Công tác tiếp công dân: Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy chế, đôn đốc, theo dõi các cơ quan, 

đơn vị tổ chức tiếp công dân theo thẩm quyền. Kết quả trong tháng 04/2021 tổng số lượt tiếp công dân trên địa bàn 

huyện: 18 lượt/18 công dân 
   + Cấp huyện: tiếp 01 lượt/01 công dân về lĩnh vực khác do công chức chuyên trách Ban Tiếp công dân tiếp. 

Kết quả: Trả lời trực tiếp và hướng dẫn công dân đến UBND thị trấn để được xem xét, giải quyết theo quy định.  

   + Cấp xã: Tiếp 17 lượt/17 công dân, cụ thể: Chủ tịch UBND xã tiếp 13 lượt/13  công dân; công chức kiêm 

nhiệm tiếp 04 lượt/04 công dân (trong đó có: 08 lượt công dân nội dung tiếp về lĩnh vực đất đai, 01 lượt công dân 

về lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền đã tiếp nhận giải quyết; trả lời trực tiếp 02 lượt công dân về lĩnh vực đất đai, 05 

lượt công dân về lĩnh vực khác, 01 lượt công dân về chế độ chính sách). 

 - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:  

 + Cấp xã: Đã giải quyết xong: 10 đơn /35 đơn thuộc thẩm quyền, gồm: 09 đơn kiến nghị (08 đơn về lĩnh vực 

đất đai, 01 đơn về lĩnh vực khác), 01 đơn tố cáo về lĩnh vực khác. Đang tiến hành giải quyết: 25 đơn kiến nghị (21 

đơn về lĩnh vực đất đai, 03 đơn về lĩnh vực khác, 01 đơn có nhiều nội dung). 

+ Cấp huyện: Đang trong thời hạn xem xét giải quyết: 02 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền (01 đơn về đất đai, 

01 đơn về lĩnh vực khác). 
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gian, quân số tham gia bảo đảm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt15; Tiếp tục tổ chức 

triển khai Kế hoạch Hội thi Pháp luật DQTV đảm bảo thời gian quy định; tiếp tục 

thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra công tác chuẩn bị diễn 

tập KVPT huyện lần 1 của Bộ CHQS tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đạt được mục đích, 

yêu cầu đề ra. 

5.2. An ninh: Tăng cường lực lượng trực đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 

- 2026. 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 cải cách hành chính. Công 

tác tư pháp 

6.1. Công tác cải cách hành chính: 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. Hướng dẫn các xã, thị trấn phân loại đơn vị hành chính mới hình thành 

sau sắp xếp. Quyết định thành lập bảy Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 

2026-2026; phê chuẩn khu vực bỏ phiếu đối với 150 khu vực trên địa bàn 18 xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện. Hướng dẫn UBND cấp xã lập danh sách cử tri và công 

bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. Hướng dẫn xây dựng hồ sơ tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp 

huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.  

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 định18. Tiếp nhận và cấp phát đầu sách pháp luật cho các tủ 

                   
15 Tổ chức 02 lớp tập huấn cán bộ DQTV cơ sở tại Ban CHQS huyện quân số 150 đ/c, kết quả khá, đảm bảo 

an toàn tuyệt đối. Triển khai công tác đăng ký sơ tuyển và khám sức khỏe cho 66 thí sinh đăng ký dự thi vào các nhà 

trường quân đội năm 2021 theo quy định. 
16

 Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Bắt, khởi tố  01 vụ, 01 đối tượng về tội “trộm cắp tài sản” để 

điều tra, xử lý theo quy định; bắt, khởi tố 02 vụ, 05 đối tượng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ tổng 

cộng 3,952g Hêrôin; Công tác điều tra, giải quyết án: Đang tiếp tục điều tra 09 vụ = 17 bị can; Công tác đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông: Xử lý 38 trường hợp (TH) vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, 11 TH dừng đỗ không đúng quy 

định, 11 TH chạy quá tốc độ quy định. Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông 88 ca = 434 lượt cán bộ chiến sĩ tham 

gia. Tổng kiểm tra 252 TH, phát hiện và lập biên bản 174 TH vi phạm. Phạt tại chỗ 54 TH, số tiền 10.500..000 

đồng; tạm giữ giấy tờ 55 TH, tạm giữ phương tiện 65 TH; ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (cả phạt tại 

chỗ) 168 TH, tổng số tiền 186.225.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước; Tước Giấy phép lái xe 24 TH; phục hồi Giấy 

phép lái xe 01 TH; đăng ký 117 trường hợp xe mô tô các loại. 
17
 Ban hành các Quyết định, Thông báo: Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; điều động, 

bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trường THCS xã Đồng Ý; quyết định điều động, biệt phái, cử hỗ trợ công tác đối với 

07 trường hợp; Quyết định nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung và thâm niên nhà giáo đối với 10 viên chức 

sự nghiệp giáo dục có thông báo nghỉ hưu; Quyết định giao kiêm nhiệm phụ trách kế toán đối với 01 trường hợp; 

Quyết định chuyển xếp lương theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mới đối với 03 cán bộ, công chức xã; Quyết định 

trợ cấp mai táng phí cho 01 cán bộ già yếu, ghỉ việc theo quyết định số 130-CP, ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính 

phủ; quyết định tặng giấy khen cho 06 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và đảm 

bảo an ninh trật tự. 
18 Trong đó: 
- Cấp huyện: Công tác chứng thực: Chứng thực bản sao từ bản chính 109 việc/112 bản sao, thu lệ phí 

389.000 đồng; Công tác đăng ký quản lý hộ tịch: Tiếp nhận, giải quyết: 10 hồ cải chính hộ tịch, 06 hồ sơ xác định 

lại dân tộc, Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài: 01 trường hợp, nữ, đăng ký quá hạn. 
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sách pháp luật cho UBND các xã và thị trấn; các tài liệu tuyên truyền công tác bầu 

cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 – 2026. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật; đôn đốc UBND các xã triển khai thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tiếp 

tục chỉ đạo triển khai công tác xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2021. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2021 

1. Tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 

tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, 

chống dịch để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xác định 

đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện 

đồng bộ, 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 nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách Nhà nước năm 2021.  

2. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên 

truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn 

theo kế hoạch. Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục 

và đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện. Ban hành 

và triển khai thực hiện Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn huyện năm 2021-2022. 

3. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã được 

giao. Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai phục vụ bầu cử Quốc hội 

khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác 

phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi. Triển khai tiêm phòng Vaccine 

Tụ huyết trùng trâu, bò vụ Xuân -  Hè năm 2021 và tiêm phòng vaccine dại chó. 

Thực hiện tốt công tác thủy lợi; tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy 

rừng; công tác thí điểm trồng cây Thạch Đen trên địa bàn huyện. Tập trung thực 

hiện hiệu quả việc xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với 

chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

4. Tiếp tục phát triển mạng lưới đường GTNT đạt theo tiêu chuẩn NTM, đôn 

đốc các xã làm mặt đường BTXM đã cấp, tiếp tục cung ứng xi măng theo kế hoạch 

cho các xã làm đường  BTXM. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà 

                                                         
    - Cấp xã:  Đăng ký khai sinh: 183 trường hợp (đăng ký mới 81, đăng ký lại 102); đăng ký kết hôn: 39 cặp; 

đăng ký khai tử: 37 trường hợp; đăng ký thay đổi hộ tịch: 02 trường hợp; đăng ký cải chính hộ tịch: 02 trường hợp; 

đăng ký bổ sung hộ tịch: 02 trường hợp; Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 64; Cấp bản sao Trích lục hộ tịch: 

359 việc/416 bản sao; Chứng thực hợp đồng giao dịch: 152 việc; Chứng thực chữ ký: 667 việc/730 chữ ký; Chứng 

thực bản sao từ bản chính: 4.415 việc/5.436 bản sao; Tuyên truyền phổ biến pháp luật được 05 cuộc/142 người. 
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thầu triển khai thi công các chương trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự 

án chuyển tiếp, tích cực giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện 

về công tác quản lý quy hoạch đô thị, thực hiện việc cấp phép xây dựng cho các cá 

nhân và tổ chức. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định các dự án đầu tư, nâng 

cao việc quản lý nhà nước trong việc quản lý chất lượng các công trình xây xây 

dựng theo phân cấp. 

5. Tăng cường chỉ đạo các xã điểm hoàn thành các tiêu chí theo đăng ký, tập 

trung chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đã đăng ký thực hiện trong năm 

2021. Tập trung nguồn lực đầu tư cho xã Vũ Lễ để đạt chuẩn nông thôn mới, xã 

Đồng Ý đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Vũ Lăng hoàn thành thêm 05 tiêu 

chí trở lên. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục củng cố nâng cao 

chất lượng các tiêu chí; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; vườn kiểu mẫu. Các xã 

còn lại phấn đấu mỗi xã hoàn thành thêm 01 - 02 tiêu chí trở lên và hoàn thành một 

số chỉ tiêu trong các tiêu chí. 

6. Thực hiện tốt công tác định giá tài sản thanh lý, định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự, tài sản là hàng hoá tang vật tịch thu sung công quỹ nhà nước. Tiếp 

tục rà soát các nguồn thu, sắc thuế, đẩy mạnh tăng thu các khoản còn thất thu, thu 

hồi tối đa các khoản nợ ngân sách, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế 

xây dựng cơ bản, thuế vận tải. Kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo 

chi đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý thị 

trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Kịp thời trong công tác phân bổ 

các nguồn vốn được UBND tỉnh giao bổ sung. Thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu 

phát triển KT - XH, đầu tư công, vốn ngoài ngân sách đầy đủ, vốn sự nghiệp kịp 

thời. 

7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện, quản lý việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021. Thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, chủ trì thực hiện thẩm định 

phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất theo quy định. Thực hiện công 

tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; theo dõi việc thực 

hiện đăng ký biến động đất đai; thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Hướng dẫn các tổ chức sử dụng đất lập 

hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải 

quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đúng thời gian quy định, bảo đảm ổn định tình 

hình an ninh trật tự phục vụ tốt cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến hành thanh tra trách nhiệm của thủ 

trưởng đơn vị trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với 01 phòng chuyên môn và 01 

UBND xã theo kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt. 
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9. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy và học theo kế hoạch; tăng cường công 

tác bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền và tổ chức 

các hoạt động văn hóa, thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. triển 

khai thực hiện công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021. 

Tiếp tục tổ chức các giải thi đấu trong khuôn khổ Đại hội thể dục, thể thao các cấp 

theo kế hoạch. 

10. Tiếp tục công tác tuyên truyền, giám sát chặt chẽ về tình hình dịch bệnh 

và các biện pháp phòng bệnh để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân để có biện pháp chỉ đạo ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh Covid-

19. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm 

các cơ sở thực phẩm vi phạm quy định về VSATTP, nhất là tại các chợ, các cơ sở 

sản xuất, chế biến thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng phụ gia trong chế 

biến thực phẩm, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương nhằm mục 

tiêu không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. 

11. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho các đối 

tượng chính sách, người có công; đối tượng bảo trợ trên địa bàn theo quy định. 

Tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy nghề 

đáp ứng chỉ tiêu kế hoạch. Chỉ đạo các đơn vị quản lý tốt các đối tượng lao động 

Trung Quốc và đối tượng từ vùng dịch trở về địa phương phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh. Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, thực hiện tốt chính 

sách dân tộc, tôn giáo. 

12. Tăng cường lực lượng trực bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự, 

an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng 

Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động (01/5) và công tác 

bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp 

tục tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện cấp Căn cước công dân có gắn 

chíp điện tử lưu động trên toàn huyện theo chỉ đạo của Công an tỉnh đảm bảo 

theo đúng lộ trình. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng và thực hành 

làm công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2021.  

13. Tăng cường công tác ATGT. Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với 

cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn có giải pháp ngăn ngừa các hành 

vi, vi phạm hành lang giao thông. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo an 

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; kiềm chế tai nạn 

giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các trường hợp 

sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. 

14. Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, tổ 

chức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao năng lực, trách nhiệm, 

nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát rút ngắn thời gian, các bước giải 

quyết thủ tục hành chính, nhất là các TTHC liên quan đến người dân và doanh 

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

xã hội tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân 

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;  

- CVP, PCVP, CV VP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện;        

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Ngọc Thiều 
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