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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc 

họp xem xét các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện năm 2022 
  

 

 Ngày 03/11/2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Phó Bí thư Huyện uỷ, 

Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp xem xét các nhiệm vụ trọng tâm triển 

khai thực hiện năm 2022 của UBND huyện; dự họp có đồng chí Lộc Quang 

Hoà, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng 

chí Uỷ viên UBND huyện.  

Sau khi nghe phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo, ý kiến tham gia của các 

ngành tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện 

kết luận như sau: 

 I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA UBND HUYỆN 

 Các cơ quan, đơn vị cơ bản đã bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện tham mưu UBND huyện đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm cần 

triển khai thực hiện trong năm 2022 theo Văn bản số 523-CV/HU ngày 

12/10/2021 của Huyện uỷ Bắc Sơn, tuy nhiên để đảm bảo các nhiệm vụ trọng 

tâm của UBND huyện đăng ký với Huyện uỷ triển khai thực hiện sát với tình 

hình thực tiễn của địa phương, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên 

quan rà soát lại, tham mưu thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Rà soát tham mưu UBND huyện nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông 

thôn mới trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông 

thôn mới, phấn đấu xây dựng thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới 2021 (xã Vũ 

Lăng); 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Bắc Quỳnh); 01 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Chiến Thắng). Tập trung chỉ đạo thực hiện 

nâng bình quân tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt từ 14,5 tiêu chí 

nông thôn mới/01 xã.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương tình mỗi xã một sản phẩm 

OCOP trên địa bàn huyện, trong đó thực hiện tiêu chuẩn hóa 01 sản phẩm đạt 

hạng 3 sao cấp tỉnh trở lên. 
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2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Rà soát lại tham mưu UBND huyện thực hiện đăng ký nội dung: 

- Thực hiện, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên 

700 thửa đất) cho các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. 

- Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng 

dân cư đang sử dụng đất làm nhà văn hóa thôn, khối phố trên địa bàn huyện 

chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt từ 50% số thôn có nhà 

văn hóa. 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu thực hiện 

giải phóng mặt bằng đối với các dự án: Khu công nghiệp Bắc Sơn 2 (đạt 60%); 

Dự án đường Tân Tri – Nghinh Tường (đạt 100%). 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Tham mưu nhiệm vụ quy hoạch chi tiết ít nhất một khu đô thị trên địa bàn 

thị trấn Bắc Sơn. Xem xét tham mưu chỉ tiêu Phấn đấu tỷ lệ thôn có đường ô tô 

đến trung tâm thôn được cứng hóa. Kế hoạch phát triển thương mại, dịch vụ 

năm 2022. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Nghiên cứu xem xét tham mưu nhiệm vụ thực hiện thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện. 

5. Phòng Giáo dục và đào tạo 

Nghiên cứu tham mưu nhiệm vụ thực hiện Công nhận mới 03 trường học 

đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (Trường TH 2 xã Vũ Lễ; Trường MN xã Hưng Vũ; 

Trường PTDTBT THCS xã Nhất Tiến). Công nhận lại 04 trường học đạt chuẩn 

quốc gia mức độ 1 (Trường THCS xã Hưng Vũ; Trường MN xã Bắc Quỳnh, 

THCS xã Bắc Quỳnh, TH 1 xã Vũ Lễ). 

6. Phòng Văn hoá và Thông tin 

Nghiên cứu tham mưu UBND huyện đăng ký thực hiện nhiệm vụ về duy 

trì cửa hàng số và phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện. 

7. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 
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Nghiên cứu tham mưu UBND huyện nhiệm vụ Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo 

tiêu chí đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, tỷ lệ giảm từ 3% trở lên. 

8. Nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị được giao gửi về UBND 

huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) chậm nhất trong ngày 05/11/2021 để 

tổng hợp báo cáo, trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét ban hành. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐĂNG KÝ VỚI UBND HUYỆN 

Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 

2022, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND 

huyện, UBND các xã, thị trấn đăng ký nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực 

hiện trong năm 2022 gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch) chậm nhất trong ngày 05/11/2021 để tổng 

hợp, theo dõi kết quả thực hiện. 

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

trấn nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- 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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