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

Trong tháng 6 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 đây là 

nhiệm vụ trong tâm hàng đầu để triển khai thực hiện trong thời gian này; Tiếp tục 

triển khai đợt 2 tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 theo kế hoạch; 

chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác 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 vùng có 

dịch, yêu cầu tất cả người trên địa bàn có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt và 

sử dụng bắt buộc ứng dụng Bluzone.  

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. Tổ chức 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. 

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

năm 2021 và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và cuộc 

bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chỉ đạo tập trung chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ xuân và chuẩn 

bị các điều kiên cho sản xuất vụ mùa; theo dõi và đánh giá các điều kiện thí điểm 

trồng cây Thạch đen trên địa bàn huyện. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng 

chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và các biện pháp phòng chống thiên tai, 

điều tiết nguồn nước tại các hồ đập bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất. Đôn đốc, 

kiểm tra thưc̣ hiêṇ các nôị dung Kế hoac̣h xây dưṇg nông thôn mới năm 2021 theo 

kế hoạch. 

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. 



2 

 

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 5.950,64ha, đạt 96,87% 

KH, bằng 105,05% 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. 

- Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Qua rà soát, 

đánh giá kết quả triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm bình quân tiêu chí trên địa 

bàn huyện đạt 13,18 tiêu chí NTM/01 xã, tăng 0,3 tiêu chí/xã so với năm 2020. 

- Tình hình dịch bệnh (tính đến ngày 17/6/2021): 

+ Bệnh dịch tả lợn Châu Phi: có 59hộ/29 thôn/10 xã, thị trấn bị Dịch tả lợn 

Châu phi; số lợn bị mắc bệnh, chết và tiêu hủy 273 con, trọng lượng 15.540kg. . 

+ Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (LSD) xảy ra tại 16 xã/44 thôn/136 hộ, với 

208 con bò mắc bệnh; số bò chết và tiêu hủy 26 con, tổng trọng lượng 5.935 kg. 

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 

14/6/2021 do UBND huyện quản lý là 57.561 triệu đồng. Kết quả giải ngân đến 

14/6/2021 là: 23.753 triệu đồng, đạt 41,27%KH. 

- 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. 

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

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 8.900 triệu đồng2.  

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 82 hộ kinh 

doanh cá thể, lũy kế số hộ kinh doanh là 5.396 hộ. 

- Về đăng ký hợp tác xã: từ đầu năm đã thành lập mới được 04 HTX, lũy kế 

số HTX đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn là 49 HTX/655 thành viên/111.974 

                   

 
1 Trong đó: 

 - Kết quả tiêm phòng: Tiêm phòng trâu bò được 14.217 lượt con, lũy kế 19..963 lượt con, đạt 105,15% KH, bằng 

146,50% cùng kỳ; tiêm phòng lợn được 1.354 lượt con, lũy kế 8.616 lượt, đạt 53,03% KH, bằng 123,30% cùng kỳ; tiêm 

phòng đàn gia cầm  được 10.082 lượt con, lũy kế 196.022 lượt con, đạt 50% kế hoạch, bằng 104,71% cùng kỳ. Tiêm phòng 

chó, mèo 3.185 con, đạt 91,11% KH, bằng 93,85% cùng kỳ. 

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

3.000 con, lũy kế 11.369 con gia cầm, bằng 74,21% cùng kỳ. Kiểm soát giết mổ lợn được 1.947 con lợn, bằng 

80,92% cùng kỳ. 
2
 Trong đó: Công nghiệp khai thác: 965 triệu đồng; Công nghiệp chế biến: 7.935 triệu đồng. 
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triệu đồng (trong đó: 42 HTX đang hoạt động/583 thành viên/105.024 triệu đồng 

và 07 HTX đang tạm dừng hoạt động với với 72 thành viên/6.950 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 78,5 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 23.300.000đ. 

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

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 14/6/2021 là: 18.781,43 triệu đồng, 

đạt 55,23% dự toán tỉnh giao, đạt 53,66% dự toán huyện giao. 

- Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách huyện ngày 14/6/2021 là: 

245.362,03 triệu đồng, đạt 48,10% dự toán tỉnh giao, đạt 48,01% dự toán huyện 

giao. 

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

2.1. Công tác Giáo dục và Đào tạo 

Tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp THCS theo đúng quy chế của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, đảm bảo đánh giá đúng thực chất, chất lượng giáo dục (Kết quả: số 

học sinh được công nhận tốt nghiệp là 937/937 học sinh đạt tỷ lệ 100%) và đến 

thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 

2020 - 2021 ở tất cả các cấp học. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia 

đối với Trường Mầm non xã Tân Lập đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng 

Sơn tổ chức đánh giá ngoài (sơ bộ) ngày 21/5/2021 và tiếp tục chuẩn bị các điều 

kiện cho công tác đánh giá ngoài (chính thức) theo kế hoạch. Tiếp tục tập trung rà 

soát đội ngũ giáo viên, nhân viên các nhà trường để có phương án bố trí sắp xếp 

cho phù hợp, nhằm sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo 

dục, đào tạo để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022. 

2.2. Công tác Văn hóa và Thông tin 

Tăng cường tuyên truyền thường xuyên, liên tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống Covid-19 trên đại bàn (như tuyên truyền ứng dụng bản đồ thông 

minh dịch tế Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tuyên truyền cài đặt bắt buộc 

ứng dụng Bluzone,...). Kết quả, trong tháng đã tuyên truyền về công tác phòng 

chống Covid-19 được 16 tin, bài, văn bản trên Trang thông tin điện tử của huyện; 

Tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026; công tác tuyên truyền sau đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả, đã tuyên truyền được 35 tin, 

bài, văn bản về công tác bầu cử; Thực hiện tốt các chương trình truyền thanh phục 

vụ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

2.3. Công tác y tế 

- Công tác phòng, chống dịch Covid-19: UBND huyện ban hành 20 văn bản 

chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện 
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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. Thành 

lập được: 01 Tổ kiểm dịch y tế thực hiện nhiệm vụ tại thôn Lân Cà - Lân Hoèn, xã 

Trấn Yên và đi vào hoạt động từ ngày 15/5/2021; 01 Chốt kiểm dịch y tế liên 

ngành trên Quốc lộ 1B, địa điểm tại km100+600, thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ, hoạt 

động từ ngày 04/6/2021; 02 Khu cách ly tập trung huyện Bắc Sơn và đi vào hoạt 

động từ ngày 17/5/2021 để kiểm soát, phòng, chống dịch lây lan trên địa bàn. Đang 

tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 trên địa bàn huyện từ ngày 

16 - 18/6/2021.  

- Công tác khám chữa bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 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. 

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 (Kết 

quả: trong tháng đã chi trả trợ cấp cho 441 đối tượng là người có công, thân nhân 

của người có công theo quy định; tổ chức thẩm định 53 gộ gia đình người có công 

với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở tại 10 xã, thị trấn); 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  

Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp rà soát xây dựng báo cáo chuẩn bị 

triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

huyện. Các tôn giáo tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, chấp hành 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Công tác tài nguyên và môi trường 

3.1. Công tác lập, quản lý quy hoạch, 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. 

3.2. 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 hiện3. 

3.3. 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, 

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. 

                   
3 Trong đó: Số Giấy chứng nhận đã cấp: 63 Giấy với tổng số 123 thửa đất; tổng diện tích: 104.413,6 m2 (đất 

nông nghiệp là 103 thửa với diện tích 98.091,3m2; đất ở là 20 thửa với diện tích 6.322,3m2). 
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4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng 

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

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

khai thực hiện theo Kế hoạch4.  

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 định5.  

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

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

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

tham nhũng; không phát hiện hành vi tham nhũng phải xử lý. 

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 đảm 

bảo an toàn tuyệt đối về quốc phòng, an ninh đặc biệt trong cuộc bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Huấn luyện lực 

lượng thường trực theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối; thực hiện tốt 

chính sách hậu phương Quân đội và công tác động viên Quân đội6; làm tốt công 

tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra công tác diễn tập huyện Bắc Sơn năm 2021 của 

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân 

quân tự vệ đảm bảo đúng thời gian, các thành phần tham gia thi đầy đủ theo quy 

định. 

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. Quản lý chặt chẽ các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, công dân từ 

vùng dịch trở về địa phương. 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 

phạm7.  

                   
4 Ban hành 01 kết luận thanh tra đối với 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) và 01 quyết định xử lý sau thanh 

tra, yêu cầu nộp ngân sách nhà nước số tiền 127.402.600 đồng do thanh toán chế độ cá nhân, mua sắm tài sản trong 

đơn vị không đúng quy định (các đơn vị có sai phạm đã nộp 98.945.600 đồng vào ngân sách nhà nước, còn 

28.457.000 đồng đang trong thời gian thực hiện). Đang thanh tra trực tiếp 01 cuộc/02 đơn vị (Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, UBND xã Vũ Lăng) về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
5 Công tác tiếp công dân: Tổng số lượt tiếp công dân trên địa bàn huyện 17 lượt/18 công dân (Cấp huyện: 

Phát sinh 06 lượt/07 công dân; Cấp xã: Tiếp 11 lượt/11 công dân); Tiếp nhận và xử lý đơn thư: Tổng số đơn thư 

tiếp nhận trong tháng là 43 đơn, cụ thể: Cấp huyện: 10 đơn, đã giải quyết xong 02/03 đơn thuộc thẩm quyền; Cấp 

xã: 33 đơn, đã giải quyết xong 18/33 đơn thuộc thẩm quyền. 
6 Giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 

64 đối tượng nhận, tổng số tiền 146.900.000 đồng; Công tác động viên Quân đội: đăng ký cho 371 công dân trong 

độ tuổi 17; công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 2.054 trong đó (diện tạm hoãn 1.003 công dân, diện nhập ngũ 

1.051 công dân). 
7 Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Bắt, bàn giao  01 vụ, 02 đối tượng liên quan đến tội “Trộm cắp 

tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định; bắt, khởi tố 04 vụ, 06 đối tượng về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép 

chất ma túy” để điều tra, xử lý theo quy định, thu giữ tổng cộng 0,693 gam heroin, 0,946 gam methaphetamin; bổ 
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5.3 Công tác quản lý trật tự đô thị: Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã 

chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức kiểm tra 20 trường hợp xây dựng 

trên địa bàn huyện, trong đó phát hiện: 04 trường hợp xây dựng sai nội dung giấy 

phép; 07 trường hợp không có giấy phép; 01 trường hợp sử dụng đất không đúng 

mục đích (xây dựng công trình kiên cố trên hành lang đường bộ). Các trường hợp 

trên đã được Đội QLTTĐT huyện lập biên bản yêu cầu gia đình dừng thi công 

công trình 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 

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.  Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong ngày 23/5/2021, đảm bảo dân chủ, đúng 

luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

6.2. 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 định8.  Tiếp tục tổ chức 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 các xã chỉ đạo điểm xây dựng tổ hòa giải về công tác hòa giải ở cơ sở 

xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến của huyện; triển khai, thực hiện cập nhật 

hồ sơ minh chứng tiếp cận pháp luật đánh giá chuẩn tiếp cận năm theo kế hoạch 

ban hành. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7 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 các 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. Chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp thứ nhất và kỳ họp giữa năm 

HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

                                                         
sung Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm bị can để tạm giam 01 bị can về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” và 01 bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Công tác điều tra, giải quyết án: Đang tiếp tục 

điều tra 07 vụ 13 bị can; Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông 91 ca = 

330 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 30 TH vi phạm. Phạt tại chỗ 13 TH, số 

tiền 2.450.000 đồng; tạm giữ giấy tờ 12 TH, tạm giữ phương tiện 05 TH; ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

(cả phạt tại chỗ) 53 TH = 99.600.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước; Tước Giấy phép lái xe 11 TH; phục hồi Giấy 

phép lái xe 16 TH; đăng ký 109 trường hợp xe mô tô các loại; Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội: Ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 TH về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí thể thao” với tổng số tiền 

30.000.000 đồng. 

 8 Công tác chứng thực: Chứng thực bản sao từ bản chính 79 việc/119 bản sao, thu lệ phí 488.000 đồng; Công 

tác đăng ký quản lý hộ tịch: Tiếp nhận, giải quyết: 07 hồ cải chính hộ tịch, 02 hồ sơ xác định lại dân tộc, 03 hồ sơ 

thay đổi hộ tịch;  
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2. Chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ Xuân, chuẩn bị các điều kiện cho sản 

xuất vụ Mùa năm 2021; 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 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. 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, đặc biệt là thuế xây dựng cơ 

bản tư nhân, thuế kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng... Quản lý chặt chẽ 

các nguồn thu hiện có. 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. 

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; theo dõi việc 

chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai thường xuyên. Tiếp tục tăng cường quản lý 

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; bảo vệ môi 

trường. Hoàn thiện các thủ tục để đấu giá các khu đất đủ điều kiện.  

6. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ và điều trị tích cực các đối tượng F0 trên địa 

bàn, áp dụng các biện pháp để hạn chế tối đa dịch có thể lây lan ra cộng đồng. Tiếp 

tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bằng nhiều biện pháp 

để nâng cao nhận thức của Nhân dân về phòng 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. 

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2021 và công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022 đảm bảo chất 

lượng, an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Chuẩn bị tốt các nội dung, kế hoạch tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh đặc biệt là kỷ niệm 

190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021); 74 năm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021). 
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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 phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị quản lý tốt các đối tượng từ vùng có dịch trở về địa phương theo quy 

định.  

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. 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 hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành 

chính liên quan trực tiếp đến công dân.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. 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 6, phương hướng nhiệm vụ tháng 7 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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