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NGHỊ QUYẾT 

Về một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2021 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ HAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Theo Tờ trình số 74/TTr-UBND, ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban 

nhân dân huyện về một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 

2021; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn tán thành các báo cáo của Uỷ 

ban nhân dân huyện, báo cáo của các ngành hữu quan về đánh giá tình hình thực 

hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021. Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số chủ trương, 

giải pháp như sau: 

1. Tiếp tục xác định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-

19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Yêu 

cầu các ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện quyết liệt nhằm hoàn 

thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của huyện đã được Tỉnh 

ủy phê duyệt theo Quyết định số 198-QĐ/TU, ngày 23/01/2021. 

 2. Các ngành, UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện 

quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh, của huyện không được chủ quan, lơ là; đánh giá, dự báo 

đúng tình hình dịch bệnh, chủ động các phương án ứng phó phù hợp với diễn biến 

dịch bệnh. Triển khai tốt kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19, đảm bảo an 

toàn tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức truy vết, thực hiện cách ly, 

lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ theo thông báo của Bộ Y tế. Chuẩn 

bị và sẵn sàng trang thiết bị, cơ số thuốc, vật tư phục vụ công tác phòng chống 

dịch.  

3. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung sản xuất vụ mùa, đảm bảo thực 

hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chủ động phòng chống thiên tai, tập trung triển 

khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 
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Quản lý, khai thác tốt các công trình thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản 

xuất; tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với 

xây dựng nông thôn mới; Tích cực triển khai có hiệu quả 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 theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm về xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn 

mới, phấn đấu xây dựng xã Vũ Lễ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và xã Vũ 

Lăng hoàn thành thêm 05 tiêu chí để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; 

xã Đồng Ý đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; duy trì các tiêu chí nông thôn mới 

đã đạt, triển khai xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao 

kiểu mẫu. 

4. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, quyết tâm thu 

đạt và vượt dự toán được giao. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước, tiết kiệm chi thường xuyên theo quy định. 

5. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch, đối 

với các nguồn vốn đầu tư công chưa được phân bổ như vốn các Chương trình mục 

tiêu Quốc gia năm 2021, khi được giao, UBND huyện sẽ tập trung triển khai thực 

hiện kịp thời theo quy định của Luật đầu tư công; Tập trung tháo gỡ khó khăn 

trong thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án, giám sát, tạo 

điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công xây dựng công trình; thực hiện tốt việc 

huy động thêm vốn cho đầu tư phát triển, nhất là huy động đối ứng các chương 

trình mục tiêu quốc gia; Tiếp tục kêu gọi, xúc tiến đầu tư đối với các dự án trên địa 

bàn huyện.  

6. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn và tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên 

đất đai, khoáng sản, nước và môi trường; lập phương án xử lý đất công, đấu giá 

quyền sử dụng đất, tăng thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển; tập trung thực hiện 

tích tụ đất đai trên địa bàn huyện để thu hút đầu tư; tổ chức thực hiện, quản lý việc 

thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.  

7. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư khu đô thị phía Bắc, phía 

Nam, khu dân cư Hữu Vĩnh của thị trấn Bắc Sơn; các khu dân cư nông thôn tại xã 

Vũ Lễ; các dự án chợ nông thôn; Hoàn thiện các thủ tục đề nghị thành lập cụm 

công nghiệp Chiến Thắng huyện Bắc Sơn. 

8. Phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan xây dựng tốt Quy 

hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn 

vùng huyện Bắc Sơn.  

9. Triển khai tốt chương trình, sách giáo khoa mới lớp 2, lớp 6; chuẩn bị tốt 

các điều kiện để khai giảng năm học mới, nâng cao chất lượng các trường học đã 
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đạt chuẩn quốc gia. Duy trì vững chắc kết quả PCGD Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 

Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS trên địa bàn. 

10. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, nhất là các trường hợp từ vùng có dịch về địa phương, thần tốc truy vết 

các đối tượng có liên quan; rà soát, theo dõi chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ, để 

thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thường trực dịch 24/24h và thực 

hiện báo cáo kịp thời các trường hợp nghi ngờ theo quy định; kiểm soát tốt vệ sinh 

an toàn thực phẩm, không để xây ra ngộ độc thực phẩm. Duy trì đảm bảo các điều 

kiện khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

11. Tuyên truyền các hoạt động văn hóa thông tin phục vụ nhiệm vụ chính 

trị các ngày lễ lớn; đẩy mạnh công tác văn hoá, thông tin, thể thao tập trung hướng 

đưa thông tin về cơ sở, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân; tiếp tục 

triển khai đề án “Phát triển Du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2017-2020 định 

hướng đến năm 2025”; tăng cường xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, đa dạng 

các loại hình sản phẩm du lịch như du lịch sinh thái, khám phá truyền thống, lối 

sống của đồng bào các dân tộc Bắc Sơn, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, 

văn hóa, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 36-NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng 

con người Bắc Sơn văn minh, thân thiện, kỷ cương. Thực hiện có hiệu quả chương 

trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện. 

12. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. 

Thực hiện hiệu quả kế hoạch hỗ trợ người có công về nhà ở. Nâng cao chất lượng 

đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời 

các chính sách về dân tộc, thực hiện tốt công tác tôn giáo. Tuyên truyền, tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc tại các khu vực theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định số 433/QĐ-

UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.  

13. Duy trì thường xuyên các chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu 

đảm bảo thông tin thông suốt; nắm chắc địa bàn, tập trung huấn luyện dân quân tự 

vệ năm 2021 đạt kết quả cao nhất; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn 

chặn với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn huyện; vận hành khai thác có 

hiệu quả dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và 

quản lý căn cước công dân theo kế hoạch. Triển khai thực hiện diễn tập khu vực 

phòng thủ huyện năm 2021; diễn tập chiến đấu phòng thủ (05) xã đảm bảo đúng kế 

hoạch, an toàn, chất lượng, hiệu quả.  

14. 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 nhằm tham mưu đúng, trúng, đổi mới, sáng tạo. Tiếp tục thực hiện công 

tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà 
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soát rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ 

tục hành chính liên quan trực tiếp đến công dân, doanh nghiệp.  

Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện 

triệt để các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số DDCI cấp huyện, Chỉ số quản trị 

và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX).  

15. Tiếp tục triển khai nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, 

hạn chế tối đa tình trạng trùng chéo, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của người dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại, xử 

lý, giải quyết các vụ việc phức tap̣, kéo dài. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Thực hiện 

đồng bộ các biện pháp trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai, tài 

nguyên, môi trường. 

16. Xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp cuối năm 

Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã. 

Nhiệm vụ còn lại của năm 2021 còn rất nặng nề, Hội đồng nhân dân Huyện 

đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục 

mọi khó khăn, thử thách để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 đã đề ra. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Uỷ ban nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân, Toà án nhân dân huyện, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của 

pháp luật kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn khoá XX, kỳ 

họp thứ hai thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2021./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                             
- TT HĐND  tỉnh; UBND tỉnh;   

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ, VKSND, TAND huyện;     

- Đại biểu HĐND huyện;                                                                                                               

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện;  
- Trang Thông tin điện tử huyện;                                

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP HĐND&UBND huyện;   

- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp.                                                                                                                                                                            

CHỦ TỊCH 
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