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BÁO CÁO 

Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 5, 

phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2021 
 

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

Trong tháng 5 năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:  

Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19, xác định công tác 

phòng chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; triển khai tiêm chủng vắc 

xin phòng Covid-19 năm 2021 theo kế hoạch; bố trí đầy đủ trang thiết bị, thuốc, 

vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Các thành viên Ban chỉ đạo 

huyện, xã, thị trấn thường xuyên cập nhật, nắm chắc thông tin, tình hình dịch 

bệnh; Ban chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát nắm chắc các trường hợp người dân đi, 

đến và trở về địa phương từ các tỉnh khác, yêu cầu tất cả các trường hợp này 

phải khai báo y tế. Chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

hoạt động thể dục thể thao, các hội nghị không quan trọng trên địa bàn huyện để 

phòng chống dịch bệnh.  

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 rà soát, 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. 

Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức cuôc̣ bầu cử đaị biểu Quốc 

hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  Thực hiện công 

bố, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; 

đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử. Xây dựng và triển khai các 

phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 và công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng phương án bỏ phiếu 

đối với   cử tri làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch y tế và cử tri cách ly, điều trị tại 

các cơ sở khám, chữa bệnh không thể về địa phương bỏ phiếu bầu cử được. Tiếp 

tục rà soát, bổ sung danh sách cử tri, thực hiện tốt công tác nắm tình hình cử tri 

không thường xuyên có mặt tại địa phương, đi làm ăn xa, có phương án đảm bảo 

cử tri đi bầu cử đạt tỉ lệ cao nhất. 

Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021; hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch 

phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025; đẩy nhanh tiến độ lập 
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quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của 

huyện. 

Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ Xuân - Hè năm 2021; thí điểm 

trồng cây Thạch Đen trên địa bàn huyện; tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục trên 

trâu, bò, bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Chủ động các biện pháp phòng, chống thiên 

tai; kiểm tra các công trình thủy lợi, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất. Đôn 

đốc, kiểm tra thưc̣ hiêṇ các nôị dung Kế hoac̣h xây dưṇg nông thôn mới năm 

2021. 

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án của kế hoạch năm 

2021. Thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách. Quản lý chặt chẽ các nguồn 

thu hiện có, đẩy mạnh tăng thu đối với các nguồn thu có tiềm năng, các khoản 

còn thất thu, phát sinh và thu hồi nợ. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm 

chi đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm; nâng cao hiệu quả sử dụng 

nguồn vốn ngân sách. 

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 Đông xuân ước đạt 5.743,07 ha, đạt 

93,49%KH, bằng 101,39% so với cùng kỳ. Công tác tiêm phòng cho đàn gia 

súc, gia cầm và kiểm dịch vận chuyển, giết mổ động vật được quan tâm thực 

hiện1. Thực hiện tốt công tác trồng rừng, trồng cây ăn quả, trồng cây phân tán và 

khoanh nuôi tái sinh bảo vệ rừng. Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở 

đất, ngập úng cục bộ. 

- Tình hình dịch bệnh: Trong tháng trên địa bàn huyện xuất hiện Bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi tại 01 xã ( xã Vạn Thủy), tính đến ngày 10/5/2021 trên địa 

bàn huyện Bắc Sơn có 01 hộ/1 thôn, số lợn bị mắc bệnh, chết và tiêu hủy 12 

con, số lượng 262kg. Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (LSD) tính đến ngày 

10/5/2021 trên địa huyện Bắc Sơn có 150 con bò mắc bệnh tại 08 xã/28 thôn/91 

hộ; đã tiêu hủy 04 con với tổng trọng lượng 866 kg. Đã tổ chức tiêm phòng bệnh 

Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò đạt trên 70% số lượng trâu, bò phải tiêm. 

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

triển khai các nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề 

ra. Khảo sát việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại 02 xã (xã 

                   

 
1 Trong đó: 

 - Kết quả tiêm phòng: Tiêm phòng Trâu, bò: 4.764 lượt con, lũy kế 5.746 lượt con, đạt 33,6% KH, bằng 47% 

cùng kỳ. Tiêm phòng lợn: 1.354 lượt con, lũy kế 7.262  lượt con, đạt 22,70% KH, bằng 22,68% cùng kỳ; Tiêm phòng Gia 

cầm: 29.670 con, lũy kế 153.270 lượt con, đạt 39,09% KH, bằng 195,08% cùng kỳ. Tiêm phòng chó, mèo: 46 con, lũy kế 

189 con, đạt 5,40% KH, bằng 16,5% cùng kỳ. 

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

2.895 con, lũy kế 8.369 con, bằng 57% cùng kỳ. Kiểm soát giết mổ lợn: Trong tháng 335 con, lũy kế 2.141 con 

lợn, bằng 132,4% CK. 
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Chiến Thắng; xã Đồng Ý). UBND huyện phối hợp với đoàn công tác của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 

xây dựng NTM đối với xã Vũ Lễ xã điểm phấn đấu về đích năm 2021.  

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 

14/5/2021 do UBND huyện quản lý là 56.362 triệu đồng. 

- 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 14/5/2021 là: 19.287 

triệu đồng, đạt 34,29%KH2. 

1.3. Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 9.200 triệu đồng3.  

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

- Về đăng ký hộ kinh doanh: Từ đầu năm đã thành lập mới được 64 hộ 

kinh doanh cá thể, lũy kế số hộ kinh doanh là 5.378 hộ. 

- Về đăng ký hợp tác xã: từ đầu năm đã thành lập mới được 02 HTX, lũy 

kế số HTX đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn là 47 HTX/620 thành 

viên/102.408 triệu đồng (trong đó: 45 HTX đang hoạt động/606 thành 

viên/101.258 triệu đồng và 02 HTX đang tạm dừng hoạt động với với 14 thành 

viên/1.150 triệu đồng). 

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 

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ đạt khoảng 79,8 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 25.900.000đ. 

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

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến đến 13/5/2021 là: 14.371,290 triệu 

đồng, đạt 42,26% dự toán tỉnh giao, đạt 41,06% dự toán huyện giao. 

                   
2
 Trong đó:Thanh toán vốn kéo dài: 630 triệu đồng, bằng 3,05% KH và thanh toán vốn năm 2021: 18.657 

triệu đồng, bằng 52,4% KH. 
3
 Trong đó: Công nghiệp khai thác: 970 triệu đồng; Công nghiệp chế biến: 8.230 triệu đồng. 
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- Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách huyện ngày 13/5/2021 là: 

193.542,43 triệu đồng, đạt 37,94% dự toán tỉnh giao, đạt 37,87% dự toán huyện 

giao. 

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

2.1. Công tác Giáo dục và Đào tạo 

 Duy trì, tổ chức có hiệu quả công tác dạy và học. Chỉ đạo 100% các 

trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an 

ninh an toàn trong trường học. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong trường học đối với cấp Mầm non, Tiểu học, THCS 

năm học 2020-2021 (08 trường: MN 03, TH 02, THCS 03) các nhà trường đã 

kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo các cấp về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia: Trường Mầm Non xã 

Chiến Thắng đã được công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo 

Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn.  

2.2. Công tác Văn hóa và Thông tin 

Thường xuyên tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-

19; tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức cuôc̣ bầu cử đaị biểu Quốc hội khoá 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như đăng tin, bài, văn 

bản, chương trình truyền thanh, tuyên truyền lưu động. Kết quả, trong tháng 

5/2021 đã đăng tải 11 tin, bài, văn bản về công tác bầu cử và 07 tin, bài, văn bản 

về công tác phòng chống Covid-19 trên Trang thông tin điện tử của huyện. Tiếp 

nhận và cung cấp 600 khẩu hiệu; 300 tranh cổ động; 45 đĩa CD tuyên truyền về 

công tác bầu cử. 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn treo băng zôn 

khẩu hiệu nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương đất nước. 

2.3. Công tác y tế 

- Công tác phòng, chống dịch Covid-19: UBND huyện ban hành  08 văn 

bản để chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo hạn chế tối đa 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo và 

đã triển khai thực hiện đẩy đủ các biện pháp về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19.  

Trong tháng 5 đã phát hiện 01 (F1 nguy cơ) trường hợp nghi ngờ nhiễm 

Covid-19 phải cách ly tại Trung tâm Y tế huyện (đã lấy mẫu gửi làm xét nghiệm 

01 lần, có kết quả âm tính). Tổng số trường hợp cách ly tại nhà là 30 người trở 

về từ bệnh viện Nhiệt đới, bệnh viện K (đã lấy mẫu gửi làm xét nghiệm 01 lần 

30 người, có kết quả âm tính 30 mẫu); Tổng số trường hợp được theo dõi y tế tại 

nhà là 72 (F2) người (đã lấy mẫu gửi làm xét nghiệm 01 lần 15 người, có kết 

quả âm tính 15 mẫu) và tự theo dõi sức khỏe tại gia đình là 1061 (F3) người. Kết 

quả tính đến ngày 12/5/2021 đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 được 743 

người theo các nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn toàn huyện. 



5 
 

 

- Công tác khám chữa bệnh được thực hiện thường xuyên, duy trì công tác 

khám bệnh Bảo hiểm y tế, tiếp nhận và chăm sóc người bệnh tận tình, chu đáo, 

không xảy ra các tai biến về chuyên môn. 

- Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: Tuyên truyền kiến thức 

đảm bảo VSATTP và các văn bản pháp luật về VSATTP cho các cơ sở sản xuất, 

chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra liên ngành 

của huyện đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực 

phẩm trên địa bàn được 16 cơ sở, vi phạm 14 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước 

15.200.000 đồng.  

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 thời. 

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. Công tác dân tộc, tôn giáo 

UBND huyện phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tổ chức công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi của Ban Dân tộc tỉnh với khoảng 120 người dân tham 

gia tại 02 xã Trấn Yên và xã Tân Thành. 

Vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

3. Công tác tài nguyên và môi trường 

- Công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Hoàn thành 

phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030, trình Hội đồng thẩm 

định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện của tỉnh; 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 hiện4. 

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản: Chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện kiểm 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, 

                   
4
 Trong đó: Số Giấy chứng nhận đã cấp: 11 Giấy với tổng số 13 thửa đất; tổng diện tích: 6.784,8 m2 (đất 

nông nghiệp: 4.465,0m2; đất ở: 2.319,8m2). 
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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. 

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 hoạch. 

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 định.  

4.3. Công tác phòng chống tham nhũng: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập. 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. 

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

trật tự an toàn giao thông và quản lý trật tự đô thị 

5.1. Quốc phòng: Duy trì nghiêm các chế độ trực theo đúng quy định đặc 

biệt trong dịp nghỉ Lễ kỷ niệm 46 ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống 

nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2021. Huấn luyện, bồi 

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

thời gian, quân số tham gia bảo đảm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt ; Tổ chức 

thành công Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác tuyển quân năm 2021; Sơ kết 6 

năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016 - 2021 đạt kết 

quả tốt; làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho Hội thi pháp luật về Dân quân quân 

tự vệ năm 2021. 

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 điểm, tăng cường xử lý các trường 

hợp vi phạm về nồng độ cồn.  

5.3 Công tác quản lý trật tự đô thị: Tổ chức kiểm tra 14 trường hợp xây 

dựng trên địa bàn huyện, trong đó xây dựng có phép: 10 trường hợp (xây dựng 

sai nội dung giấy phép 02 trường hợp); xây dựng chưa có giấy phép: 04 trường 

hợp; 01 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích (xây dựng công trình kiên 

cố trên hành lang đường bộ). Các trường hợp sai phép và không phép, Đội 

QLTTĐT huyện đã lập biên bản yêu cầu gia đình dừng thi công công trình xây 

dựng để hoàn thiện các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật. 

6. Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Công 

tác tư pháp 
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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 

thưởng . Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 

30/3/2020, Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 và Nghị quyết số 

04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban hành 

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND 

huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử. Hoàn thành điều 

tra cơ sở hành chính đối với 43 đơn vị trên địa bàn. 

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. Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBND các xã: Tân Tri, Hưng Vũ tuyên truyền 

Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, Nghị định 91/2019/NĐ-CP, 

Nghị định 23/2015/NĐ-CP cho Nhân dân thôn Yên Mỹ, xã Tân Tri và thôn Ma 

Hin, xã Hưng Vũ được 02 cuộc/218 người; đôn đốc UBND các xã tổ chức tuyên 

truyền phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân; cập nhật và cấp phát các tài liệu tuyên truyền về 

công tác bầu cử, các văn bản luật cho các xã, thị trấn. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2021 

1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, xác 

định đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu; thực hiện tốt chỉ đạo, hướng 

dẫn của Trung ương, của tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

nhân dân các biện pháp phòng dịch Covid-19. 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 rà soát, 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. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện. Tập trung chỉ đạo công tác 

chuẩn bị và tổ chức thành công cuôc̣ bầu cử đaị biểu Quốc hội khoá XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ Xuân - Hè năm 2021; chuẩn bị 

các điều kiện trồng thí điểm cây Thạch Đen trên địa bàn huyện; tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là bệnh viêm 

da nổi cục trên trâu, bò, bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Chủ động các biện pháp 

phòng, chống thiên tai; kiểm tra các công trình thủy lợi, điều tiết nước hợp lý 

phục vụ sản xuất. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và các chỉ tiêu lâm nghiệp đảm 

bảo kế hoạch năm 2021. Tích cực triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm; tiếp tục xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung 
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gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong 

lĩnh vực nông nghiệp. Đôn đốc, kiểm tra thưc̣ hiêṇ các nôị dung Kế hoac̣h xây 

dưṇg nông thôn mới năm 2021. 

3. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án của kế hoạch 

năm 2021. Tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các 

nguồn vốn đầu tư công năm 2021. Tập trung chỉ đạo công tác phát triển giao 

thông nông thôn, các dự án giao thông nông thôn; công tác quản lý trật tự đô thị 

trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn và khu vực trung tâm các xã.  

4. Thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách. Quản lý chặt chẽ các 

nguồn thu hiện có, đẩy mạnh tăng thu đối với các nguồn thu có tiềm năng, các 

khoản còn thất thu, phát sinh và thu hồi nợ. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, 

bảo đảm chi đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm; nâng cao hiệu quả sử 

dụng nguồn vốn ngân sách.Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 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. 

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

năm 2021 của huyện; 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. Tiếp 

tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện 

theo kế hoạch. 

6. 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. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bộ 

tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách bảo đảm 

an sinh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, người có 

công, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. 

7. Triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị chú trọng và thực hành công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng 

thủ huyện năm 2021. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo 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. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép; 

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.  

8. Tăng cường 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 xử lý 

nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên 

chế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục 
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hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến công dân. 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý 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. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tư pháp theo kế 

hoạch. 

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

tế - xã hội tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 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 
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