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 I- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

  1. Cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục nắm chắc 
tình hình, diễn biến dịch Covid-19 để chỉ đạo kịp thời; chuẩn bị chu đáo việc bàn 
giao người lao động từ các khu công nghiệp trở về cư trú, lưu trú tại địa phương, 
đồng thời quản lý chặt chẽ và chỉ đạo tuân thủ nghiêm quy định về công tác phòng 
dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 
hội; kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động. 

 Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 
18/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn khóa XXII về nhiệm vụ 
năm 2021 và Quyết định số 198-QĐ/TU, ngày 23/01/2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn 
về Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2021 
của Huyện uỷ Bắc Sơn. 

 2. Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới; chỉ đạo thực hiện tích cực Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm OCOP; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 về chính sách 
đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; 
Kế hoạch số 23-KH/HU, ngày 01/4/2021 của Huyện uỷ Bắc Sơn thực hiện Nghị 
quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về 
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, giai 
đoạn 2020 - 2030. 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, theo dõi sát sao tình hình Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh 
Viêm da nổi cục trên trâu bò. Đẩy mạnh thực hiện chương trình 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. Tổ chức thực hiện, quản lý việc thực hiện Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện. Hoàn thiện các thủ tục để đấu giá các khu 
đất đủ điều kiện. 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 
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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. 

4. Tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thông tin phục vụ nhiệm vụ chính 
trị, các ngày lễ, kỷ niệm; kết quả Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường công tác tuyên truyền về tình 
hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường phối 
hợp giữa các cơ quan, đơn vị và gia đình để quản lý tốt học sinh, trẻ em trong dịp 
nghỉ hè, nhất là công tác tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước, tai nạn 
giao thông. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ 
thông năm học 2019 - 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. 
Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục triển khai tiêm phòng dịch bệnh Covid-19 
theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Chỉ đạo 
thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội; tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021). Tăng 
cường quản lý nhà nước về tôn giáo, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.  

 5. 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. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền đúng thời gian quy 
định; tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện 
tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. 

6. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 
11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế. Tăng cường công tác tuyên 
truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu HĐND các cấp; Nghị quyết số 36-NQ/HU, ngày 19/12/2019 của Ban 
Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn về xây dựng con người Bắc Sơn văn minh, thân 
thiện, kỷ cương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng 
và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch 
quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị “Về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”; chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 28/5/2021 của 
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Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển Đảng và quản lý đảng viên ở thôn, 
tổ dân phố và trong các đơn vị kinh tế tư nhân, giai đoạn 2021 – 2025; Đề án số 
01-ĐA/TU, ngày 31/5/2016 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn về nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ đảng, giai đoạn 2021 – 2025. 
Tập trung công tác phát triển đảng viên, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ 
đạo tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ; Đại hội Phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Xem xét giải quyết dứt 
điểm các đơn thư tố cáo, liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên theo quy định. Chỉ 
đạo thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện” trên 
địa bàn huyện; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2021 các cấp theo kế hoạch. 

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 
2021 - 2026. Chỉ đạo thực hiện chủ đề về “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách 
nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; triển khai thực hiện có hiệu quả 
các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. 

II- Tổ chức các hội nghị 

1. Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy 

- Thời gian: Ngày 20/7/2021 (Thứ Ba) 

- Nội dung: Đánh giá tình hình kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 7, 
nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2021. 

2. Hội nghị giao ban công tác tháng 7 năm 2021 

- Thời gian: Ngày 21/7/2021 (Thứ Tư) 

- Nội dung: Đánh giá tình hình kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 7, 
nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2021. 

3. Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (Kỳ họp lần thứ 15) 

- Thời gian: Ngày 22/7/2021 (Thứ Năm) 

-  Nội dung: 

+ Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm 
công tác tháng 8 năm 2021 (Văn phòng Huyện uỷ chuẩn bị). 

+ Công tác xây dựng Đảng (Các Ban XDĐ Huyện uỷ chuẩn bị). 

+ Công tác quản lý, điều hành của chính quyền Nhà nước (UBND huyện 
chuẩn bị). 

Căn cứ chương trình công tác tháng 7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ, các Chi, Đảng bộ trực thuộc, các Ban xây dựng 
Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện chủ động xây 
dựng chương trình công tác, chuẩn bị các tài liệu, báo cáo kết quả công tác tháng 7, 
nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2021 gửi Thường trực Huyện uỷ (qua 
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Văn phòng Huyện uỷ) trước ngày 12/7/2021 để tổng hợp báo cáo trình Ban 
Thường vụ Huyện ủy theo quy định. 

Nơi nhận: 
- Thường Huyện uỷ (B/c), 
- Các đ/c Huyện uỷ viên, 
- Các Ban XDĐ, UBKT, VP Huyện uỷ, 
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc, 
- VPHĐND&UBND huyện, 
- Trang thông tin điện tử huyện, 
- Lưu VT. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Hữu Bình 
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