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Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, ngày 24/01/2022 UBND huyện 

tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2022; dự họp có Đồng chí Nguyễn Ngọc 

Thiều, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì cuộc họp; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND 

huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách lĩnh vực kinh tế), Trưởng các 

Ban HĐND huyện; Thành viên UBND huyện, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh 

tra huyện; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng huyện; Chi cục Thuế khu vực IV; Đội quản lý trật tự đô thị; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Trung tâm Y tế huyện; Đội Quản lý 

thị trường số 5. Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến thảo luận; đồng chí Nguyễn Ngọc 

Thiều, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

Năm 2022 là năm bản lề, tạo nền tảng thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế  

hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung 

cao độ ngay từ những ngày đầu năm thực hiện quyết liệt, đồng bộ các Quyết định của 

UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND 

huyện và các Quyết định của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch 

công tác năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện để tạo khí thế, chuyển biến rõ nét 

trên tất cả các lĩnh vực phụ trách, địa bàn quản lý.  

1. Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị các ngành thành viên 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải 

pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và 

thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị 

mình phụ trách. Tiếp tục kiên trì thực hiện nhất quán, tổng thể theo Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch dựa trên 3 trụ cột chính (cách ly, xét nghiệm, điều trị) và 

công thức “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện 

pháp khác”; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, song không hoang 

mang, mất bình tĩnh; kiên định quan điểm người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể 

trong phòng, chống dịch. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp 

như hiện nay, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công 

tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị và người dân thực hiện tốt việc hạn chế tập trung đông người, phù hợp 
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với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đặc biệt là trong dịp 

tết Nguyên đán.   

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham mưu 

triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ 

kế hoạch năm 2022 theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND 

tỉnh.   

- Tham mưu xây dựng cơ chế chỉ đạo, điều hành, những nhiệm vụ, giải pháp 

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

năm 2022. Hoàn thành trước ngày 20/02/2022.  

- Chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 của UBND 

huyện. Hoàn thành trong tháng 02/2022. 

- Tham mưu đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong thực hiện các thủ tục giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trong năm 2021 đến 

nay chưa thực hiện được, đảm bảo hoàn thành giải ngân các nguồn vốn năm 2021. 

Hoàn thành trước ngày 20/02/2022.  

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thẩm định hồ sơ của các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã đăng ký hỗ trợ theo Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND 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 giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND 

trong năm 2022. Tham mưu thành lập Tổ thẩm định, hướng dẫn các doanh nghiệp, 

HTX thực hiện, hoàn thành trong tháng 02/2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu cân đối kinh phí, thực 

hiện mua mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế (Test nhanh kháng nguyên) để bảo đảm 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật.   

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu trong việc 

thực hiện Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí thẩm định thuộc lĩnh vực Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã tham mưu cho 

UBND huyện phân bổ các ngồn vốn về đầu tư xây dựng, các chương trình mục tiêu 

quốc gia và các nguồn vốn khác có liên quan để phân bổ cho các đơn vị làm chủ đầu 

tư tổ chức triển khai thực hiện, trong đó chú trọng đối với xã đạt chuẩn NTM năm 

2022, xã định hướng về đích năm 2023. Hướng dẫn về cơ chế tài chính, thanh quyết 

toán các nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong thực hiện Chương trình. 
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- Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án, chương trình 

trong kế hoạch đầu tư công năm 2022, đảm bảo các chương trình dự án sớm được 

khởi công, giải ngân vốn ngay từ những ngày đầu năm; thực hiện rà soát các công 

trình, dự án từ nhiều năm nay chưa được bố trí vốn và đề xuất giải pháp xử lý. 

 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường năm 2022 được cấp trên phê duyệt. Hoàn thành trong 

tháng 02/2022.  

- Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị 

số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm 

(2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong 

ngành tài nguyên và môi trường. Hoàn thành trong tháng 02/2022. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa 

bàn. Hoàn thành trước ngày 20/02/2022. Tham mưu Báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo quy định.  

- Rà soát lại danh mục các công trình, dự án thuộc quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 cấp huyện được duyệt, xác định chính xác hiện trạng diện tích các loại rừng 

phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng; đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ cho 

từng trường hợp cụ thể. Tổng hợp các chỉ tiêu giao đất trên địa bàn huyện, Báo cáo 

UBND huyện kết quả thực hiện trước ngày 30 hằng tháng.  

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn phát động 

phong trào và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Chuẩn bị tốt 

công tác ra quân trồng cây đầu xuân Nhâm Dần năm 2022. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 được cấp trên phê duyệt. Hoàn thành trong tháng 

02/2022. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Sơn năm 2022. 

Tham mưu chỉ đạo thực hiện chương trình nông thôn mới theo kế hoạch năm 2022, 

đôn đốc và hướng dẫn các xã rà soát xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể chương trình 

xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm.  

 - Tham mưu chỉ đạo thực hiện việc trồng cây thuốc lá lá trên địa bàn huyện, 

trong đó chú trọng việc tăng diện tích trồng, trồng thuốc lá 2 vụ đảm bảo đạt năng 

suất, chất lượng... Tăng cường kiểm tra các hoạt động đầu tư, trồng, thu mua cây 

thuốc lá của các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện. 
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5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 - Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU 

ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Hoàn thành 

trong tháng 02/2022.   

 - Rà soát lại các tuyến đường giao thông, biển báo đảm bảo ATGT trong dịp 

trước , trong và sau Tết nguyên đán. Hoàn thành trước ngày 29/01/2022;  chủ trì, 

tham mưu xây dựng kế hoạch An toàn giao thông năm 2022 của UBND huyện. Hoàn 

thành trước ngày 20/02/2022. 

- Chỉ đạo các xã rà soát quy hoạch khu dân cư nông thôn, giải tỏa vi phạm hành 

lang đường bộ. Thực hiện cung ứng đảm bảo xi măng cho các xã để tổ chức ra quân 

làm đường giao thông nông thôn đầu xuân 2022. 

 6. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh bảo đảm việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, 

vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống tạo nên không khí mừng Đảng, đón xuân trang 

nghiêm, vui tươi và phấn khởi. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh bài 

trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan nhằm tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Tổ 

chức trang trí khánh tiết, treo cờ Tổ quốc tại các khu trung tâm, nơi công cộng. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường học trực thuộc xây dựng kế hoạch, phương án phân công 

trực đảm bảo duy trì các hoạt động trong nhà trường, thực hiện tốt việc bảo vệ cơ sở 

vật chất, tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. 

- Triển khai tổ chức cho học sinh và gia đình ký cam kết thực hiện không mua 

bán, tàng trữ, sử dụng và đốt các loại pháo, chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao 

thông đường bộ. 

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tăng cường kiểm soát thu chi ngân 

sách các trường học. Thực hiện tốt việc chi trả lương, chế độ phụ cấp, thưởng tết cho 

cán bộ, giáo viên. 

8. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chủ động nắm chắc 

tình hình, kịp thời trợ cấp, cứu trợ không để hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết. 

Xây dựng chương trình thăm hỏi, chúc tết, tặng quà của huyện đối với các cơ quan 

làm nhiệm vụ và các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

 9. Thanh tra huyện 
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 - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức làm việc cụ thể  

với Ông Đỗ Minh Đại sau kết quả kiểm tra xác minh nội dung đơn đề nghị của công 

dân. Hoàn thành trước ngày 25/02/2022.  

- Chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Tài nguyên và Môi trường tham 

mưu văn bản yêu cầu UBND xã Vũ Lễ tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân sai 

phạm trong việc giao đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Phượng tại thôn Vũ Lâm, xã 

Vũ Lễ không đúng quy định tại thời điểm đó. Hoàn thành trước ngày 25/02/2022. 

10. Phòng Tư pháp 

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu tham mưu thành lập Tổ 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Hoàn thành trước ngày 18/02/2022.  

11. Công an huyện 

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

tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; 

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. Kiểm soát tốt người 

dân từ vùng dịch về địa phương trong dịp nghỉ tết. 

12. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Tham mưu chỉ đạo tổ chức tốt Lễ tuyển quân và các nhiệm vụ về công tác 

Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022.  

 13. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Quán triệt, triển khai có hiệu quả văn bản chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ 

trọng tâm trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm dần năm 2022; Kế hoạch số 

22/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND huyện về việc Ra quân đầu xuân làm 

thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ 

chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Nhâm Dần năm 2022. 

 - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc 

biệt là việc quản lý công dân về nghỉ, ăn Tết tại địa phương trong dịp Tết nguyên đán.  

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PC, CV VP HĐND và UBND huyện;  

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Vũ Quang Hiển 
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