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

  1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung 
ương và của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nhất là 
Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 
30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 
13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, 
không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, Công điện số 1102/CĐ-TTg, ngày 23/8/2021 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 trên toàn quốc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, 
chống dịch. Chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, phương án, cơ sở vật chất và nhân lực 
thường trực, bảo đảm khống chế, dập dịch kịp thời, hiệu quả khi có dịch xảy ra. 
Triển khai hiệu quả kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 diện rộng trên địa 
bàn huyện.  

 Tiếp tục 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 thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông 
thôn mới; tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng có tiềm 
năng, thế mạnh của địa phương; chỉ đạo thực hiện tích cực Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm (OCOP), trong đó thực hiện tiêu chuẩn hóa 01 sản phẩm đạt hạng 3 
sao cấp tỉnh trở lên (Dầu Lạc). Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thủ 
tục hồ sơ theo 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 và 
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019; 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 (mở rộng mô hình trồng Lúa Nếp cái hoa vàng tại xã Tân Tri, Đồng Ý, Nhất 
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Hoà; thực hiện trồng cây thuốc lá vụ Đông). Tăng cường chỉ đạo phát triển kinh tế 
số làm nền tảng để tạo bứt phá của huyện trong phát triển nông lâm nghiệp công 
nghệ cao. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền vận động Nhân dân 
tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa, thực hiện kế hoạch sản xuất vụ 
đông xuân 2021 - 2022. Đánh giá tình hình phù hợp và hiệu quả kinh tế của mô 
hình trồng thí điểm cây Thạch Đen trên địa bàn huyện; kêu gọi doanh nghiệp hỗ 
trợ tiêu thụ sản phẩm cây Thạch Đen. Chủ động các phương án phòng chống thiên 
tai, phòng, chống các loại dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi; theo dõi sát sao tình 
hình Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò. Quản lý, khai thác 
tốt các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, thuỷ lợi; quản lý, bảo vệ và phòng 
chống cháy rừng.  

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới; 
phấn đấu hoàn thành xây dựng xã Vũ Lễ đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đồng Ý đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Vũ Lăng hoàn thành thêm 05 tiêu chí trở lên. 
Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng 
các tiêu chí; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. 
Các xã còn lại phấn đấu mỗi xã hoàn thành thêm 01 - 02 tiêu chí trở lên và hoàn 
thành một số chỉ tiêu trong các tiêu chí. Nâng bình quân tiêu chí nông thôn mới 
trên địa bàn huyện từ 12,88 lên 13,7 tiêu chí/01 xã. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 của huyện cho phù hợp với định 
hướng của Trung ương, tỉnh. 

  3. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án của kế hoạch năm 2021; tập 
trung tháo gỡ khó khăn trong thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự 
án; hoàn thiện các thủ tục đề nghị thành lập cụm công nghiệp Chiến Thắng. Tiếp 
tục thực hiện quy hoạch, chỉnh trang thị trấn Bắc Sơn, khu vực trung tâm các xã và 
quản lý dòng chảy trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các 
hành vi san lấp đất trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô 
thị... trên địa bàn huyện. Siết chặt và tăng cường kỷ cương kỷ luật trong công tác quản 
lý tài chính ngân sách ở các cấp, các ngành. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước, giám sát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên. 

4. Tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thông tin phục vụ nhiệm vụ chính 
trị, các ngày lễ, kỷ niệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của 
Ban Chấp hành Trung ương. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các 
biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19; duy trì đảm bảo các điều kiện khám 
chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ 
sở; tiếp tục chỉ đạo thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, quán triệt thực hiện, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến việc triển 
khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 433/QĐ-
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UBDT, ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh 
sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021 – 2025. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP, 
ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 
hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch Covid-19.. Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, thực hiện 
tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.  

  5. Duy trì nghiêm chế độ, quy định sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị các điều 
kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ (05 xã) và công tác tuyển quân năm 2022; tập 
trung huấn luyện dân quân tự vệ, dân quân binh chủng. Tăng cường công tác quản 
lý địa bàn, đối tượng; đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn; 
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; đấu tranh quyết liệt với các loại tội 
phạm hình sự, ma tuý, kinh tế, môi trường. Tiếp tục triển khai nghiêm túc kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra năm 2021. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, 
lãng phí; giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài. Tăng cường công tác 
quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính 
quyền các cấp. 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 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.  

6. Tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVII. Tổ chức triển khai hiệu quả chuyên đề năm 2021 “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”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 
22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; 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.  

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Ðề án số 01-ÐA/TU, ngày 31/5/2021 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ 
chức cơ sở đảng và các chi bộ đảng, giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 06-CT/TU, 
ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển đảng và quản 
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lý đảng viên ở thôn, tổ dân phố và trong các đơn vị kinh tế tư nhân, giai đoạn 2021 
- 2025; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu năm 
2021. 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 cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Lãnh đạo, 
chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư 
về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục triển 
khai thực hiện công tác dân vận năm 2021 “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở 
cơ sở”. Lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2021; tổ chức Hội nghị đối 
thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân cấp huyện.  

Chỉ đạo thực hiện chủ đề về “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, 
quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; tập trung triển khai các mục tiêu, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

 II- Tổ chức các hội nghị 

 1. Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy 

 - Thời gian: Ngày 19/10/2021 (Thứ Ba) 

 - Nội dung: Đánh giá tình hình kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 10, 
nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2021. 

 2. Hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2021 

 - Thời gian: Ngày 20/10/2021 (Thứ Tư) 

 - Nội dung: Đánh giá tình hình kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 10, 
nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2021. 

 3. Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (Kỳ họp lần thứ 18) 

 - Thời gian: Ngày 22/10/2021 (Thứ Sáu) 

 -  Nội dung: 

 + Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm 
công tác tháng 11 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 10/2021 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 
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10, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2021 gửi Thường trực Huyện uỷ 
(qua Văn phòng Huyện uỷ) trước ngày 12/10/2021 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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