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THÔNG BÁO 

Kết luận Họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 5 năm 2021 
  

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện Bắc Sơn, ngày 06/5/2021, 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2021 mở rộng (Họp 

trực tuyến). Dự họp tại điểm cầu của huyện có đồng chí Hoàng Văn Tạo, Tỉnh ủy 

viên – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ 

tịch UBND huyện – Chủ trì cuộc họp; Đại diện Thường trực HĐND huyện, Lãnh 

đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, Các Phó Chủ tịch UBND huyện, Thành viên 

UBND huyện, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa 

và Thông tin, Công an huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Chi cục Thuế khu 

vực IV, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất, 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Đội quản lý Trật tự đô thị, Trung 

tâm Y tế, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Đội Quản lý thị trường số 5-Tổ địa bàn 

Bắc Sơn. Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQ Việt Nam và các công chức chuyên môn; Hiệu trưởng các trường học 

trên địa bàn xã, thị trấn. Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến thảo luận và ý kiến phát 

biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch 

UBND huyện kết luận như sau: 

Qua 4 tháng đầu năm nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị 

của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản theo kế 

hoạch đề ra; thương mại, dịch vụ hoạt động ổn định, hạ tầng kinh tế - xã hội được 

tăng cường, thị trường, giá cả ổn định. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển 

biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Tuy 

nhiên cuối tháng 4 đầu tháng 5/2021 tình dịch Covid – 19 xuất hiện trở lại có diễn 

biến phức tạp hơn, đã ảnh hưởng phần nào đến mọi mặt của đời sống kinh tế- xã 

hội và các sự kiện chính trị, đặc biệt tháng 5 là tháng diễn ra cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.  

Trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh, các cấp, các ngành, UBND các 

xã, thị trấn cần quán triệt thực hiện tốt chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của 

tỉnh, của huyện, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện 

pháp phòng dịch. Bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cần tập 

trung thực hiện quyết liệt nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của huyện đã được Tỉnh ủy 

phê duyệt; tập chung chỉ đạo đảm bảo tiến độ và hoàn thành công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
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1. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19  

Xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu; các thành viên 

Ban chỉ đạo huyện, xã, thị trấn phải 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. Các cấp, các ngành chỉ đạo cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, 

Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế) của Bộ Y tế, đặc biệt là việc đeo 

khẩu trang khi ra khỏi nhà, nơi công cộng. 

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. 

Trường hợp tổ chức các Hội nghị quan trọng phải đảm bảo nghiêm các quy định 

trong phòng chống dịch Covid-19. 

2. Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về 

bầu cử. Thường xuyên cung cấp cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày 

bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức như tuyên truyền trên 

loa phát thanh, niêm yết và các hình thức thông tin đại chúng khác. 

Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, việc trang trí, khánh tiết đảm bảo 

mỹ quan, trang hoàng tại khu vực bỏ phiếu và các khu dân cư, khu vực công cộng. 

Ban bầu cử các xã, thị trấn rà soát cụ thể lại danh sách các cử tri trên địa bàn 

quản lý đảm bảo thống nhất thông tin đầy đủ, chính xác; chủ động nắm bắt tình 

hình các cử tri thường xuyên đi làm ăn xa để có phương án cụ thể trong thực các 

nhiệm vụ phục vụ cho công tác bầu cử. 

Các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên phạm vi địa bàn quản lý, đặc biệt là tại 

các khu vực bỏ phiếu. Tổ chức tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và 

sau bầu cử. Chuẩn bị sẵn các phương án, kịch bản để sẵn sàng ứng phó với diễn 

biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh và an ninh trật tự. 

Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp trong quá trình kiểm tra 

công tác bầu cử, công tác đảm bảo ANTT, công tác phòng chống dịch bệnh tại các 

khu vực bầu cử tránh chồng chéo gây khó khăn cho các địa phương. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch các cây trồng vụ Đông – 

xuân, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Xuân – Hè. Thực hiện tốt công tác thủy 

lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo trồng; cung ứng đầy đủ, kịp thời và bảo 

đảm chất lượng các loại cây, con giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; tăng 

cường quản lý bảo vệ và phòng chống cháy rừng; triển khai các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh và phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi.  
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- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các xã có thí điểm trồng cây thạch đen tuyên 

truyền vận động nhân dân chuyển đổi mục đích cây trồng đảm bảo đạt chỉ tiêu giao 

của tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện cung ứng vật tư, cây giống để trồng thí điểm cây 

thẹch đen trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy trình kỹ thuật. 

- Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 5 tăng cường kiểm tra các hoạt 

động thu mua cây thuốc lá lá trong hoạt động đầu tư, thu mua sản phẩm thuốc lá 

trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt chương trình xây 

dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, trong đó tập trung mọi nguồn lực đầu tư 

cho xã Vũ Lễ hoàn thành nông thôn mới năm 2021, xã Vũ Lăng hoàn thành 05 tiêu 

chí và xã Đồng Ý hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kiểm tra, đôn 

đốc các xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị các ngành của tỉnh thẩm định đảm bảo thời 

gian quy định. 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. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tham mưu chấn chỉnh các xã nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý việc 

san lấp đất trái phép trên địa bàn quản lý. 

- Tổng hợp báo cáo UBND huyện các cơ quan, đơn vị hiện nay chưa đăng 

ký hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chỉ đạo thực hiện. 

Tham mưu văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện, hoàn thành trước ngày 

15/5/2021. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ động nguồn xi măng cung ứng cho các 

xã để thực hiện làm đường giao thông nông thôn. Có kế hoạch điều chuyển xi 

măng cho các xã có nhu cầu cung ứng thêm xi măng để làm đường giao thông 

nông thôn từ các xã chưa thực hiện tiếp nhận xi măng được giao theo kế hoạch 

năm 2021 (Sau ngày 15/5/2021). 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Nghiên cứu cân đối nguồn lực hỗ trợ kinh phí theo kiến nghị của các cơ 

quan, đơn vị. 

- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công các chương 

trình, dự án. Quản lý chi ngân sách theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ; đảm 

bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm.  

7. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện: Phối hợp với phòng Giáo 

dục và Đào tạo khảo sát, kiểm tra tình trạng các trường học hiện nay một số phòng 

học đã xuống cấp, tham mưu phương án cải tạo, sửa chữa (Theo báo cáo của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo văn bản chỉ đạo 
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của bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, của huyện; cập nhật, theo dõi về tình hình 

sức khỏe của học sinh. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổng kết năm học, kỳ thi chuyển cấp trên địa bàn 

huyện đảm bảo chất lượng, an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. 

- Theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, nghiên 

cứu, xem xét tham mưu quyết định cho học sinh nghỉ học sau khi tổ chức thi học 

kỳ II xong, chuyển việc học chương trình còn lại bằng hình thức học trực tuyến   

để phòng, chống dịch. 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các Ban bầu cử trên địa bàn các xã, thị trấn khẩn 

trương hoàn thành việc trang trí khánh tiết tại các địa điểm bầu cử đảm bảo mỹ 

quan, trang hoàng. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các tiêu chí, đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện để đề nghị công nhận làng du lịch cộng đồng thôn Hoan Trung, 

xã Chiến Thắng. Báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện trước ngày 25/5/2021. 

10. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Tăng cường công tác 

tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức, xây dựng các chuyên trang, nội dung 

tuyên truyền cụ thể, trong đó cần tập trung tăng thời lượng phát sóng các chuyên 

mục về trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống dịch Covid-19, danh sách 

các ứng cử viên...và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

11. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ động xây dựng các phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-

19 hiện nay; chuẩn bi ̣ đầy đủ trang thiết bi,̣ vâṭ tư y tế và cơ sở vâṭ chất khác để sẵn 

sàng ứng phó với tình huống dic̣h bêṇh phát sinh trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn để truy 

vết, điều tra dịch tễ tất cả những người dân trên địa bàn huyện tiếp xúc gần với 

những trường hợp F1, F2, thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

- Bố trí cán bộ y tế phối hợp với công an huyện thực hiện công tác phòng 

chống dịch tại các điểm bỏ phiếu trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. 

- Chủ trì, phối hợp với công an huyện, các đơn vị liên quan, UBND các xã, 

thị trấn có đối tượng nguy cơ dương tính với covid-19, xây dựng phương án cụ thể 

ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 thuộc địa bàn. 

12. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Khẩn trương tăng cường, huy động mọi nguồn lực tổ chức tiêm phòng 

bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đảm tất cả số lượng trâu, bò hiện nay chưa mắc 

bệnh trên địa bàn huyện được tiêm phòng. Hoàn thành báo cáo UBND huyện kết 

quả tiêm phòng chậm nhất trong ngày 13/5/2021. 
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- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn theo dõi sát sao tình hình dịch tả lợn 

Châu phi, đặc biệt là ổ dịch mới phát sinh trên địa bàn xã Vạn Thủy; có biện pháp 

khoanh vùng đảm bảo dịch không lây lan ra các địa phương khác. 

13. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Tham mưu rà soát, chuẩn bị tốt các điều 

kiện đảm bảo cho công tác phục vụ Đoàn Kiểm tra công tác diễn tập phòng thủ 

năm 2021 của Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ tỉnh. 

14. Công an huyện 

- Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đảm bảo 

công tác phòng chống dịch trước, trong và sau khi diễn ra cuộc bầu cử tại tất cả các 

điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện. 

- Theo dõi, quản lý chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh, các đối tượng người từ 

vùng dịch trở về địa phương và các đối tượng là người địa phương khác đến. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị liên quan xây 

dựng kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng, chống 

dịch Covid-19...đảm bảo các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Xây dựng phương án, lịch làm việc cụ thể đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 khi thực hiện làm thẻ căn cước cho công dân. 

15. Chi cục Thuế khu vực 4: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan rà soát, thống kê và nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tổ 

chức, hộ kinh doanh, cá nhân. Có phương án cụ thể để triển khai thực hiện thu thuế 

đối với các sắc thuế thu đạt thấp hoặc chưa thu được, đặc biệt là thuế kinh doanh 

vận tải và xe máy chuyên dùng, Thuế xây dựng cơ bản tư nhân, các trường hợp còn 

nợ đọng thuế…  

16. Đội quản lý thị trường số 5-Tổ địa bàn Bắc Sơn: Chủ trì phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh thu mua thuốc lá lá trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

17. Đội quản lý trật tự đô thị: Phối hợp với các ngành chức năng tăng 

cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc san 

lấp đất trái phép, các hành vi lấn chiếm hành lang ATGT, trật tự đô thị…, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 18. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Chủ động rà soát lại danh sách cử tri đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác; 

bổ sung, kiện toàn lại thành viên tổ bầu cử theo văn bản chỉ đạo của UBND huyện 

số 556/UBND-PNV ngày 06/5/2021. 

 - Phối hợp với Công an huyện bố trí lực lượng dân quân tự vệ làm nhiệm vụ 

đảm bảo an ninh trật tự tại tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn quản lý trong thời 

gian diễn rà cuộc bầu cử. 
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 - Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn các 

phương án, kịch bản để sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch 

bệnh và an ninh trật tự. 

 - Chủ động bố trí kinh phí phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện khắc phục sự cố hư hỏng hệ thống truyền thanh cấp xã đảm 

bảo công tác tuyên truyền phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026 và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương. 

 - UBND xã Vũ Lễ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, công an huyện và 

các cơ quan liên quan chuẩn bị các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 

khi xảy ra trên địa bàn. 

 - UBND thị trấn Bắc Sơn, UBND xã Tân Lập: 

+ Chuẩn bị tốt hệ thống các văn bản triển khai phục vụ Đoàn Kiểm tra công 

tác diễn tập phòng thủ năm 2021 của Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ tỉnh. 

+ Chủ động và khẩn trương triển khai công tác tuyên truyền, vận động đối 

với các địa điểm thực binh liên quan đến diện tích đất và hoa màu của bà con Nhân 

dân để đảm bảo cho công tác diễn tập phòng thủ huyện năm 2021. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý khẩn trương tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

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

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hiển 
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