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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và  

nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 03/SKHĐT-THKTXH ngày 04 tháng 01 năm 2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022. Ủy ban 

nhân dân huyện Bắc Sơn báo cáo như sau: 

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

Trong tháng 01 năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:  

Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung 

ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19; bám sát tình hình, diễn biến 

của dịch bệnh để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tăng độ 

bao phủ tiêm vắc xin mũi 1, tiêm mũi 2 và tiêm mũi 3 cho những đối tượng đã 

tiêm mũi 1, mũi 2 đủ thời gian theo quy định, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tập 

trung triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm 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 những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và phân 

công trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 

2022. Xây dựng Chương trình công tác của UBND huyện năm 2022. Chỉ đạo 

triển khai các Nghị quyết thông qua sau kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2021.  

Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 

về tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước, trong và sau tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; thực hiện chủ đề năm 2022 “siết chặt kỷ 

cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Tập 

trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân. Tăng cường công tác 

giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò, Lở mồm long móng. Tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây 

trồng, vật nuôi. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ trồng rừng. Xây dựng kế 

hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm thủy lợi 
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nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn đầu 

xuân Nhâm Dần năm 2022. 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ vật tư, chuẩn bị các thủ tục đầu tư các 

dự án cho các xã ra quân làm đường giao thông nông thôn ngay trong dịp trước 

và sau tết Nguyên đán. Triển khai các chương trình, dự án của kế hoạch năm 

2022. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ngay từ đầu năm, 

nhất là các dự án trọng điểm, các dự án chuyển tiếp. Chỉ đạo thực hiện tốt công 

tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tập trung chỉ đạo 

quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm. Kiểm soát chặt chẽ công tác 

chi ngân sách. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian 

lận thương mại. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021-2022 phù 

hợp với diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng chăm 

sóc sức khỏe cho Nhân dân, công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, 

đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người già, trẻ em trong các đợt rét 

đậm rét hại. Chuẩn bị và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng 

quà cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công. Thực hiện 

tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, duy trì thực hiện tốt công tác bảo 

đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức các đợt cao điểm trấn áp 

các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm 

các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vũ khí, thuốc nổ trái phép; tăng cường 

công tác phòng cháy, chữa cháy. 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.   

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cung ứng dịch vụ công; 

nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, tự giác 

chấp hành pháp luật của nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, 

thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Tổ chức phát động các phong trào thi 

đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022. Chỉ đạo chuẩn bị, tổ 

chức tốt các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân năm 2022 và hoạt động “Tết 

nhân ái” năm 2021 tại huyện. 

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  
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Tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông Xuân ước đạt 150,5 ha, hiện nay 

nông dân đang tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông, chuẩn bị làm đất sản xuất vụ 

xuân năm 2022. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và kiểm dịch vận 

chuyển, giết mổ động vật được quan tâm thực hiện1; cung ứng kịp thời các loại 

vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Trong tháng 01/2022 đã hoàn thiện hồ sơ 

nghiệm thu chương trình trồng rừng tự nhiên năm 2021; chủ động ứng phó với 

mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Công tác quản lý chất lượng nông, 

lâm thủy sản được thực hiện theo quy định. 

- Tình hình dịch bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi trong tháng xảy ra 01 ổ dịch 

tại xã Chiêu Vũ (số lượng 01 con, trọng lượng 97kg), cơ quan chuyên môn đã 

hướng dẫn tiêu hủy theo quy định. Đến nay có 13/14 xã có bệnh DTLCP đã qua 

21 ngày tính từ ngày xuất hiện ca bệnh cuối cùng. 

 - Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổ chức triển 

khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 

2022. Đã hoàn thiện Hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định của tỉnh xét thẩm định 

công nhận xã Vũ Lễ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Xây dựng kế hoạch tổ 

chức thẩm định đối với xã Đồng Ý, đề nghị Hội đồng thẩm định của tỉnh xét 

thẩm định công nhận xã Đồng Ý đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; 

tiến hành thẩm định và hoàn thiện hồ sơ công nhận các Khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu, Vườn mẫu năm 2021 theo kế hoạch. 

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 

10/01/2022 do UBND huyện quản lý là 19.722 triệu đồng. 

Hiện tại các Chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục có liên quan đến việc 

triển khai thực hiện dự án, chưa phát sinh thanh toán.  

1.3. Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Sản xuất công nghiệp với quy mô nhỏ lẻ thủ công phân tán ở các cơ sở 

kinh tế cá thể, hoạt động mang tính mùa vụ, chủ yếu vẫn là các cơ sở khai thác 

đá, chế biến thực phẩm, may gia công... sản phẩm sản xuất ra chủ yếu tiêu thụ 

trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 9.350 

triệu đồng2.  

1.4. Công tác đăng ký kinh doanh và xúc tiến đầu tư 

                   
1 Trong đó: 

- Kết quả tiêm phòng: Trong tháng, tiêm phòng trâu, bò 109 lượt con, bằng 143% cùng kỳ; tiêm phòng 

đàn Lợn được 1.836 lượt con, bằng 135% cùng kỳ; Tiêm phòng đàn gia cầm 31.836 lượt con, đạt 96% cùng kỳ. 

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

869 con, bằng 120% cùng kỳ; Kiểm soát giết mổ lợn được 318 con, bằng 92,44% cùng kỳ. 
2 Trong đó: Công nghiệp khai thác: 980 triệu đồng. Công nghiệp chế biến: 8.370 triệu đồng. 
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Công tác cấp phép giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được thực hiện 

tốt, đúng các quy định của pháp luật, trong tháng đã thành lập mới được 05 hộ 

kinh doanh cá thể3  

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 

- Tình hình hoạt động thương mại về việc cung ứng hàng hoá đa dạng và 

phong phú về chủng loại đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, việc 

chấp hành các quy định của hoạt động thương mại cơ bản được thực hiện tốt là 

niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ đạt 

trên 81,7 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 không phát hiện vi phạm 

hành chính. 

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

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến 10/01/2022 là: 921,363 

triệu đồng, đạt 2,97% dự toán tỉnh giao, đạt 2,7% dự toán huyện giao. 

- Chi ngân sách cơ bản đảm bảo hoạt động của bộ máy hành chính và các 

nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng bước tích lũy chi cho đầu tư phát 

triển; Tổng chi ngân sách trên địa bàn chưa phát sinh (Dự toán chi UBND tỉnh 

giao 526.158 triệu đồng, UBND huyện giao 529.258 triệu đồng). 

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

2.1. Công tác Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm học 2021 – 2022. Triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/HU ngày 17/11/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025. 

2.2. Công tác Văn hoá và Thông tin 

Chú trọng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung về phát 

triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị tới người dân. Triển khai văn bản tăng 

cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2022. Ban hành Kế hoạch tổ chức 

các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần và Lễ hội năm 2022. Ban 

hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TU 

ngày 28/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 

                   
3 Trong đó: 

- Về đăng ký hộ kinh doanh: Từ đầu năm đã đăng ký thành lập mới được 05 hộ kinh doanh cá thể, lũy kế 

số hộ kinh doanh là 5.537 hộ/vốn đăng ký 154.063 triệu đồng. 

- Về đăng ký hợp tác xã: 01 HTX, lũy kế số HTX đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn là 54 HTX/726 

thành viên/126.954  (trong đó: Có 47 HTX đang hoạt động/654 thành viên/120.004 triệu đồng; Có 07 HTX đang 

tạm dừng hoạt động/72 thành viên/6.950 triệu đồng. 
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2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bắc Sơn; Kế hoạch triển 

khai Đề án tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn huyện Bắc Sơn giai đoạn 2020-2025. 

2.3. Công tác Y tế 

- 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. 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

Công tác chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 được các cấp, các 

ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc với tinh 

thần “chống dịch như chống giặc” trên địa bàn toàn huyện. Trong tháng ngành Y 

tế đã phối hợp với UBND các xã trên địa bàn có ca bệnh Covid-19 triển khai các 

phương án trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo thực hiện theo 

phương châm ''4 tại chỗ'', đảm bảo hạn chế tối đa dịch lây lan ra diện rộng. Tổ 

chức truy vết, xét nghiệm sàng lọc điện rộng tất cả các địa điểm nguy cơ cao 

trên địa bàn xã. 

Tính đến ngày 09/01/2022: toàn huyện có 16 F0 (Chiến Thắng 09, Tân Tri 

02, Vũ Lăng 02, Trấn Yên 01, Tân Hương 02), 270F1. Số công dân đang thực 

hiện các biện pháp cách ly là 299 trường hợp4 

2.4. Công tác Lao động, Thương binh, Xã hội  

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính 

sách người có công với cách mạng, hộ nghèo, gia đình chính sách. Hướng dẫn 

các xã, thị trấn tổng hợp danh sách tặng quà cho người có công nhân dịp tết 

Nguyên đán; xây dựng Chương trình thăm hỏi, tặng quà các cơ quan đơn vị làm 

nhiệm vụ trong dịp tết, gia đình chính sách người có công; Viếng nghĩa trang liệt 

sĩ, dâng hoa Tượng đài Du kích Bắc Sơn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022. 

2.5. Thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo 

Tiếp tục tuyên truyền, rà soát nhu cầu 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 Bắc Sơn. 

Các tôn giáo chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

hướng dẫn UBND các xã xem xét chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập 

trung. 

                   
4 Trong đó: 

 + Cách ly tập trung: 13 trường hợp (tại Khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện có 01 F1; Cách ly tập 

trung tại Trạm Y tế các xã 12 trường hợp, trong đó: Hưng Vũ 04; Tân Hương 06; Thị Trấn 01 F1, 01 công dân từ 

vùng dịch về).  

+ Số đang cách ly tại nhà, nơi cư trú: 286 trường hợp, trong đó: Vũ Lễ 17F1, Chiến Thắng 88F1, Long 

Đống 45F1, Đồng Ý 20F1, Tân Tri 40F1, Trấn Yên 23F1, Nhất Hòa 02F1, Vũ Lăng 01F1, Bắc Quỳnh 05F1, Tân 

Hương 12F1, Vũ Sơn 05F1). 
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3. Công tác tài nguyên và môi trường 

Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất; chỉ 

đạo thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu 

hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Chỉ đạo phòng chuyên 

môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn cùng 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 huyện5. 

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 hoạch6.  

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; Thực hiện tốt 

công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư đúng thời gian quy định, đảm bảo 

ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội7.  

4.3. Công tác phòng chống tham nhũng: Tiếp tục thực hiện công tác kiểm 

tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc công khai, minh bạch các quy 

trình, thủ tục hành chính, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

trong cơ quan, đơn vị. Không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo về hành vi tham 

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

                   
5 Trong đó: 

- Công tác chuyển mục đích sử dụng đất: Số hồ sơ của người sử dụng đất xin phép chuyển mục đích sử 

dụng đất phải giải quyết là 66 hồ sơ, trong đó: Đã thẩm định, ban hành 45 quyết định/45 hồ sơ/11.717,2m2 từ đất 

nông nghiệp sang đất ở. Đang thẩm định 22 hồ sơ. 

  - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đã cấp 19 Giấy với tổng số 29 thửa đất; tổng diện tích: 

94.952,9 m2 (đất sản xuất nông nghiệp là 19 thửa với diện tích 5.098,1m2; đất lâm nghiệp là 04 thửa với diện 

tích 87.587,0m2; đất ở là 06 thửa với diện tích 2.267,8m2). 
6 Công tác thanh tra: 01 cuộc kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện (thời điểm kiểm tra từ năm 2020 đến nay) và 01 cuộc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi và kinh phí hỗ trợ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Kết quả kiểm tra 

đã thu hồi số tiền 14.968.000 đồng do thanh toán không đúng quy định. Kết thúc thanh tra trực tiếp 01 cuộc/03 

đơn vị (Trường Tiểu học xã Hưng Vũ, Tiểu học xã Long Đống, Mầm non thị trấn Bắc Sơn) về thanh tra chấp 

hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp huy động 

khác. Đoàn Thanh tra đã tổ chức làm việc với các đơn vị được thanh tra. 
7 Trong đó: 
 - Công tác tiếp công dân: Cấp huyện: tiếp 03 lượt/04 công dân do công chức chuyên trách Ban Tiếp 

công dân huyện tiếp, nội dung: 01 kiến nghị về lĩnh vực đất đai và 02 kiến nghị về lĩnh vực khác kèm theo đơn. 

Kết quả: đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết. Cấp xã: Tiếp 

04 lượt/04 công dân do Chủ tịch UBND xã tiếp (02 lượt công dân kiến nghị về đất đai, 02 lượt công dân về lĩnh 

vực khác không kèm theo đơn) đã trả lời trực tiếp. 

- Công tác giải quyết đơn thư: Tổng số đơn thư tiếp nhận trong tháng là 24 đơn, cụ thể: Cấp huyện: 

Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ: 07 đơn kiến nghị (02 đơn về lĩnh vực đất đai, 05 đơn về lĩnh vực khác); Kết quả: 

Đơn thuộc thẩm quyền: 06 đơn kiến nghị (01 đơn về lĩnh vực đất đai, 05 đơn về lĩnh vực khác); Đơn không 

thuộc thẩm quyền: 01 đơn kiến nghị về lĩnh vực đất đai đã chuyển UBND xã Nhất Tiến giải quyết theo thẩm 

quyền; Cấp xã: 17 đơn thuộc thẩm quyền: Đã giải quyết xong 08 đơn về lĩnh vực đất đai/17 đơn kiến nghị thuộc 

thẩm quyền (Hòa giải thành 03 đơn, hòa giải không thành 02 đơn, ban hành văn bản giải quyết 03 đơn); Đang 

tiến hành giải quyết: 09 đơn kiến nghị (07 đơn về lĩnh vực đất đai, 01 đơn về chế độ chính sách, 01 đơn về lĩnh 

vực khác). 
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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. tăng cường bảo vệ ngày thành lập 

Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, Lễ Noel 2021, Tết Dương lịch năm 2022. 

Chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, đúng Luật8. 

5.2. An ninh: An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định. 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 xã hội, an toàn giao 

thông tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, tăng cường xử lý các trường hợp 

vi phạm9 

5.3. Công tác quản lý trật tự đô thị: Trong tháng, các cơ quan chức năng 

đã phối hợp kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 07 trường 

hợp xử dụng đất không đúng mục đích (06 trường hợp hủy hoại đất; 01 trường 

hợp tự ý chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp).  

6. Tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng chính quyền, 

công tác tư pháp 

6.1. Công tác xây dựng chính quyền: 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 thưởng10. Tổ chức chấm điểm và báo cáo kết quả tự chấm điểm xác định 

chỉ số CCHC cấp huyện năm 2021; ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 

2022.  

6.2. Công tác tư pháp: 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 định11.  

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2022 

                   
8 Tổ chức khám tuyển 494 công dân, đủ sức khỏe tham gia nhập ngũ 155; chỉ tiêu gọi công dân nhập 

ngũ 129, trong đó chính thức 123, dự bị 06. 
9 Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông 79 ca = 313 lượt cán bộ chiến sĩ  tham gia. Tổng kiểm tra, phát 

hiện và lập biên bản 81 TH vi phạm; tạm giữ giấy tờ 13 TH, tạm giữ phương tiện 54 TH; ra Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính (cả phạt tại chỗ) 80 TH = 100.050.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước; phục hồi Giấy phép 

lái xe 13 TH; tước GPLX 09 TH; đăng ký 170 trường hợp xe mô tô các loại; Công tác quản lý Nhà nước về trật 

tự xã hội: Làm thủ tục cấp 514 hồ sơ CCCD cho nhân dân. 

10 Ban hành Kế hoạch, Quyết định: Kế hoạch công tác TĐKT năm 2022; ban hành văn bản triển khai 

tới các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua thuộc huyện thực hiện đăng ký danh hiệu thi đua năm 2022; Quyết 

định tặng thưởng Giấy khen cho 13 tập thể, 12 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ, công tác, trong đó: (1) 05 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Chữ thập 

đỏ, nhiệm kỳ 2016 - 2021; (2) 08 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tín dụng, chính 

sách năm 2021; quyết định công nhận 12 sáng kiến của 12 cá nhân đã được áp dụng đạt hiệu quả trong thực hiện 

nhiệm vụ năm 2021. 

11 Công tác chứng thực: Chứng thực bản sao từ bản chính: 31 việc/ 31 bản sao. Công tác đăng ký quản lý 

hộ tịch: Tiếp nhận, giải quyết 02 hồ cải chính hộ tịch, 01 hồ sơ thay đổi hộ tịch. 
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1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt 

ngay từ đầu năm 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 những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022. Xây dựng và ban hành triển khai thực hiện chương trình kiểm tra tình 

hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022. Phối hợp tổ chức tốt Chương trình “Tết nhân ái năm 2022” trên 

địa bàn huyện. 

2. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước, trong và 

sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch ra 

quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, làm đường 

giao thông nông thôn. Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân 

Nhâm Dần; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022, chào mừng kỷ 

niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và các 

hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Cứu quốc quân I (23/02/1941-

23/02/2022).  

3. Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân, cung ứng 

đầy đủ, kịp thời và bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp, chủ động 

phương án tổ chức tích trữ nước cho các hồ, đập phục vụ sản xuất. Tăng cường 

công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò, Lở mồm long móng. 

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét 

cho cây trồng, vật nuôi. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ trồng rừng; tăng 

cường bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Tập trung chỉ đạo triển khai chương 

trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022; tăng cường thực hiện rà 

soát, hướng dẫn thực hiện bảo đảm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

4. Quyết liệt trong công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tiếp tục rà 

soát các nguồn thu, sắc thuế, đẩy mạnh tăng thu các khoản còn thất thu, thu hồi 

tối đa các khoản nợ ngân sách, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Kiểm 

soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đối tượng, 

hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và 

gian lận thương mại. Kịp thời trong công tác phân bổ các nguồn vốn theo quyết 

định giao kế hoạch vốn của UBND tỉnh. Tăng cường công tác quản lý đất đai và 

tài nguyên môi trường; 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. Tiếp 

tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình đúng theo quy định. 

5. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021-2022. Nâng 

cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, công tác y tế dự phòng, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người già, trẻ 

em trong các đợt rét đậm rét hại. Chuẩn bị và thực hiện tốt công tác an sinh xã 
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hội, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, người 

có công. Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc 

Tết, dâng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

6. Tập trung thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương; 

chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ tuyển quân năm 2022 đảm bảo đủ quân số, 

đạt chất lượng. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội. Tổ chức các đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn 

xã hội; kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng 

vũ khí, thuốc nổ trái phép; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Thực 

hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trước, 

trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, tài nguyên nước, khoáng sản..., xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. Chỉ đạo giải quyết các vụ 

tranh chấp đất đai mới phát sinh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân theo thẩm quyền. Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu 

hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh năm 2022. 

Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm 

vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022 của UBND huyện Bắc Sơn./. 

Nơi nhận:                
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Cục Thống kê tỉnh;                                                                                                                                                              

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;                      

- UBND các xã, thị trấn;  

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện;        

- Lưu:VT, VP(DTT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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