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

Trong tháng 3 năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm sau:   

1. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị bám sát tình hình, diễn biến của dịch 

bệnh để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả. Tập trung chỉ 

đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt 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. Ban hành các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

của huyện năm 2022, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.       

2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2022; chủ động 

các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và phòng 

chống rét cho gia súc, gia cầm; tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy 

rừng; triển khai chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022.    

3. Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công các chương 

trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án chuyển tiếp, tích cực giải ngân các 

nguồn vốn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công 

trình theo đúng theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, thực hiện 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 sử dụng đất theo 

quy định.  

4. Chỉ đạo tích cực triển khai 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; Kế 

hoạch thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh năm 2022 trên địa bàn 

huyện. 

5. Chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu ngân sách. 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, thuế xây dựng cơ 

bản, thuế vận tải... Kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng 
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mục đích, đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị 

trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.  

6. Chỉ đạo thực hiện tốt các điều kiện tổ chức dạy và học bảo đảm tuyệt đối 

an toàn, chủ động dự báo các tình huống, các phương án phòng, chống dịch 

COVID-19 trong trường học; triển khai các nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc 

gia, các dự án tăng cường cơ sở vật chất các trường học; công tác xã hội hóa, huy 

động nguồn lực xây dựng, kiên cố hóa trường lớp học kế hoạch 2022. Chỉ đạo thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; công tác 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; quản lý các hoạt động văn hóa, thể dục 

thể thao; công tác quản lý Du lịch. 

7. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát chặt chẽ về tình hình 

dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân trong công tác phòng, chống và ứng phó kịp thời, linh hoạt với 

tình hình dịch Covid-19 hiện nay. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, 

chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế… để phục vụ công tác phòng bệnh, 

khám và chữa bệnh cho người dân. Tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ 

giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công; đối tượng bảo trợ 

trên địa bàn theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội (cứu đói giáp 

hạt); chỉ đạo thực hiện công tác dạy nghề đáp ứng chỉ tiêu kế hoạch; rà soát, quản 

lý các đối tượng từ vùng dịch trở về địa phương phục vụ công tác phòng, chống 

dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. 

8. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và 

giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải 

quyết đơn đúng thời gian quy định, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự. Tiếp 

tục tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai công tác chuẩn 

tiếp cận pháp luật đối với các xã, thị trấn trên địa bàn. 

9. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương 

theo kế hoạch. 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; 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 khi tham gia giao thông.  

10. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022; triển khai 

đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường 

kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, nâng 

cao trách nhiệm của người đứng đầu, năng lực, trách nhiệm, nghiệp vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ với tinh thần đổi mới, sáng tạo. 

Tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải 

cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Tiếp tục nâng cao hiệu quả 

hoạt động bộ phận một cửa và trả kết quả, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải 

pháp hạn chế tối đa hồ sơ quá hạn trên dịch vụ công trực tuyến. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH 

1. Về phát triển kinh tế 

1.1. Công tác sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới   

- Tổng diện tích gieo trồng cây vụ xuân ước đạt 3.738 ha, bằng 109,3% cùng 

kỳ; Diện tích cày ải phục vụ sản xuất vụ xuân ước đạt 4.400 ha, bằng 95% cùng 

kỳ; Diện tích gieo trồng vụ xuân ước 3.738 ha, bằng 109,3% cùng kỳ 1; tình hình 

các loại sâu, bệnh hại trên cây trồng quy mô nhỏ lẻ, số lượng ít, không phát sinh 

thành dịch, không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng; cung ứng 

kịp thời các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất2. Chỉ đạo ngành chức năng, 

Xí nghiệp khai thác các công trình thủy lợi huyện tổ chức kiểm tra theo dõi, đánh 

giá các nguồn nước các công trình thủy lợi trên địa bàn, tổ chức nạo vét kênh 

mương nhằm thông nước, có kế hoạch dẫn nước tưới hợp lý, sử dụng nước tiết 

kiệm và có kiệu quả phục vụ sản xuất vụ xuân 2022. 

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm; công tác phòng chống bệnh cho cây trồng, vật 

nuôi, tình hình nuôi trồng thuỷ sản: Tình hình chăn nuôi người dân đã và đang thực 

hiện tái đàn lợn sau dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, kịp thời 

hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đói, rét 

cho vật nuôi, chủ động thức ăn cho vật nuôi, che chắn chuồng trại, không thả rông 

gia súc khi trời rét đậm, rét hại, tuy nhiên trong đợt rét đậm, rét hại từ ngày 

19/2/2022 đến ngày 24/02/2022 có 42 con gia súc bị chết rét/08 xã3. 

- Tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm: Trên địa bàn huyện không có dịch 

bệnh lớn xảy ra, chỉ xảy ra lẻ tẻ tụ huyết trùng, tiêu chảy, phân xanh phân trắng 

không phát sinh thành dịch. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong tháng không phát 

sinh ổ dịch mới, hiện nay đã qua 21 ngày cơ bản dịch bệnh đã được khống chế; 

Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và kiểm dịch vận chuyển, giết mổ 

động vật được quan tâm thực hiện4; duy trì thực hiện tốt công tác thủy sản cơ bản 

đáp ứng nhu cầu của người dân5.    

                   
1Thóc giống gieo mạ xuân: 21 tấn, bằng 100% so với cùng kỳ; Diện tích cấy lúa xuân 15,6 ha, bằng 100% 

cùng kỳ; Trồng ngô xuân 1.800 ha, đạt 65,5% KH, bằng 105,9% so với cùng kỳ; Trồng thuốc lá 1.200 ha, đạt 96% 

KH, bằng 98% so với cùng kỳ; Trồng lạc 360 ha, đạt 90% KH, bằng 98,63% so với cùng kỳ; Trồng Sắn 158 ha, 

bằng 100% so với cùng kỳ; Trồng Khoai sọ 55 ha, bằng 105% so với cùng kỳ; Trồng rau, đậu các loại 61 ha, bằng 

100% so với cùng kỳ; Trồng Mía 15 ha, bằng 100% cùng kỳ; Trồng khoai lang 18 ha, bằng 101% cùng kỳ; Trồng 

Đỗ tương 35 ha, bằng 100% so với cùng kỳ; Cây hàng năm khác 36 ha.       
 2Cung ứng giống cây trồng: Trong tháng đã cung ứng cho nhân dân phục vụ sản xuất tổng số 25 tấn giống 

lúa, ngô các loại. Trong đó Chi nhánh giống cây trồng cung ứng 12 tấn giống; Cung ứng phân bón: 292 tấn phân bón 

các loại. Trong đó Trạm vật tư nhập cung ứng 210 tấn phân bón các loại. 

 3 Có 43 con gia súc bị chết rét (gồm: 16 con trâu, 09 con bò, 06 con bê, 06 con nghé, 06 con dê), tại 08 xã 

(Tân Lập, Đồng ý, Long Đống, Bắc Quỳnh, Hưng Vũ, Trấn Yên, Tân Tri, Vạn Thủy). 
4Công tác tiêm phòng: Tiêm phòng trâu, bò 400 lượt con, bằng 72,5% cùng kỳ; tiêm phòng lợn 1.200 lượt 

con, đạt 27,14% KH, bằng 110,35% CK; tiêm phòng gia cầm được 28000 lượt con, đạt 20,5% KH, bằng 81,97% 

CK. Tiêm phòng dại chó, mèo được 181 con. 

 5Thủy sản: Toàn huyện có 163,80 ha diện tích mặt nước được tận dụng nuôi trồng thủy sản chủ yếu là chăn 

nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình, sản lượng ước đạt 168,30 tấn, bằng 115,27% so với CK.  
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- Công tác thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây ăn quả: Tuyên truyền, 

vận động nhân dân tham gia trồng cây phân tán, cây lâm nghiệp, cây ăn quả6; công 

tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng luôn được quan tâm chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc.          

- Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo 

các xã xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra theo Kế 

hoạch số 32/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện, trong đó tập trung chỉ 

đạo đối với xã điểm lựa chọn đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu 

năm 2022. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ cùng UBND các xã, đặc 

biệt đối với các xã lựa chọn chỉ đạo điểm trong năm 2022 (xã Vũ Lăng, Tân 

Hương đạt chuẩn nông thôn mới; xã Bắc Quỳnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao; xã Chiến Thắng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu), xây dựng kế hoạch thực 

hiện Chương trình đảm bảo phù hợp với từng cơ quan, đơn vị để thực hiện hoàn 

thành các nội dung được phân công theo lĩnh vực ngành được giao phụ trách. 

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 năm 2022 (tính đến 

15/3/2022) do UBND huyện quản lý là 64.429 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư 

công: 29.492 triệu đồng và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: 34.937triệu đồng)7. 

- Kết quả giải ngân các chương trình, dự án thuộc các nguồn vốn đầu tư:  

Kết quả thanh toán đến 15/3/2022 là: 12.386 triệu đồng, bằng 18,62% KH (trong 

đó: Thanh toán vốn đầu tư công: 5.575 triệu đồng, đạt 18,9% KH và thanh toán 

vốn sự nghiệp: 6.811 triệu đồng, đạt 18,4% KH)8.      

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

                   
6Trồng cây lâm nghiệp: Trong tháng trồng rừng mới được 97,8 ha, lũy kế 290 ha, đạt 48% KH, bằng 63% 

cùng kỳ. Trồng cây phân tán 164.020 cây; Trồng cây ăn quả được 10 ha, đạt 33,3% KH huyện giao, bằng 100% 

cùng kỳ. 
7* Vốn đầu tư công: 29.492 triệu đồng, trong đó:  

- Vốn giao đầu năm: 17.492 triệu đồng, gồm: Vốn NSĐP theo tiêu chi định mức Chuẩn bị đầu tư (NST): 

200 triệu đồng; Vốn Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND tỉnh (phân cấp cho huyện): 9.087 triệu đồng; Nguồn thu sử 

dụng đất: 4.000 triệu; Nguồn tăng thu: 3.100 triệu đồng; Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp 

công lập (lĩnh vực y tế): 1.105 triệu đồng.  

- Vốn giao bổ sung: 12.000 triệu đồng, gồm: Vốn tạm ứng ngân sách huyện: 1.000 triệu đồng; Vốn tạm ứng 

ngân sách tỉnh: 11.000 triệu đồng. 

* Vốn sự nghiệp: 34.937 triệu đồng, gồm:  

- Vốn Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng vùng ATK: 15.000 triệu đồng. 

- Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã theo Nghị quyết 

18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020: 2.280 triệu đồng.  

- Vốn sự nghiệp kinh tế: 17.657 triệu đồng. 
8- Thanh toán vốn đầu tư công: 5.575 triệu đồng (vốn Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND tỉnh (phân cấp cho 

huyện). 

- Thanh toán vốn sự nghiệp: 6.811 triệu đồng, đạt 19,49%, gồm:  

+ Thanh toán vốn Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng vùng ATK: 4.400 triệu 

đồng, đạt 29,33% KH. 

+ Thanh toán vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính: 1.370,751 triệu đồng, đạt 28,86% KH. 

+ Thanh toán vốn Sự nghiệp kinh tế khác: 4.040 triệu đồng, đạt 17,06% KH. 
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Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 

5.303 triệu đồng, trong đó: khai thác đạt 633 triệu đồng; sản xuất chế biến đạt 

4.670 triệu đồng9; 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 

khoảng 85 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.  

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

Công tác cấp phép giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được thực hiện tốt, 

đúng các quy định của pháp luật, kết quả thực hiện đến ngày 15/3/2022 như sau:  

- Về đăng ký hộ kinh doanh, Hợp tác xã: Từ đầu năm đã đăng ký thành lập 

mới được 37 hộ kinh doanh hộ cá thể và 01 HTX, lũy kế số HTX đã đăng ký kinh 

doanh trên địa bàn là 54 HTX/726 thành viên/126.954 triệu đồng (trong đó: 47 

HTX đang hoạt động, với 654 thành viên/120.004 triệu đồng và 07 HTX đang tạm 

dừng hoạt động với với 72 thành viên/6.950 triệu đồng). 

- Về hoạt động xúc tiến đầu tư: UBND huyện ban hành Kế hoạch số 49/KH-

UBND ngày 21/02/2022 về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh năm 

2022 của huyện Bắc Sơn; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 24/02/2022 về 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 huyện Bắc Sơn. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

và hành động của các cấp, các ngành trong xây dựng một chính quyền thân thiện, 

nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của 

huyện.  

1.5. Kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước và tín dụng 

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 15/3/2022 là 10.134 

triệu đồng, đạt 32,69% dự toán tỉnh giao, đạt 29,72% dự toán huyện giao. 

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 15/3/2022 là 88.732 

triệu đồng, đạt 17,67% dự toán tỉnh giao, đạt 17,92% dự toán huyện giao. 

- Hoạt động tín dụng ngân hàng luôn đảm bảo nguồn vốn huy động đáp ứng 

nhu cầu vay vốn của các tổ chức, cá nhân; nguồn vốn vay được thực hiện có hiệu 

quả, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương10.  

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

                   
9Một số sản phẩm chủ yếu: Phân phối điện: 2.900.000kwh; Nước máy: 24.000m3; Đá các loại: 700m3; 

Gạch các loại: 900.000 viên; Xay xát, nghiền bột: 2.130 tấn. 

 10Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện (số liệu ước TH đến ngày 28/02/2022): Chỉ tiêu huy động nguồn 

vốn đạt 670 tỷ đồng, tăng 34 tỷ đồng so với năm 2021; chi tiêu dư nợ tín dụng đạt 842 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so 

với 2021 nợ xấu 2,6 tỷ chiếm 0,31%/tổng dư nợ.  

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện (số liệu  ngày 28/02/2022): Tổng dư nợ đến 

26/2/2022: 420.807 trđ, tăng so với 31/12/2021 6.963 triệu; nợ xấu 112 trđ chiếm 0,027%; doanh số cho vay 22.671 

trđ; Thu nợ 15.707 trđ. 
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2.1. Công tác Giáo dục và Đào tạo    

Duy trì tốt các hoạt động dạy và học theo kế hoạch; tổ chức ôn tập và kiểm 

tra giữa học kỳ II theo đúng chương trình, kế hoạch năm học; Chỉ đạo 100% các 

đơn vị nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

thực hiện tốt công tác tiếp nhận và phát gạo cho học sinh theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đợt 2 năm học 2021 - 2022. Tổ 

chức kiểm tra chuyên ngành đối với các trường học trực thuộc; Tổ chức họp trực 

tuyến về xây dựng vùng tuyển sinh trường PTDT nội trú THCS năm học 2022 - 

2023; Tham gia Hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7; Tham 

gia tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến giáo viên cốt cán Module 5 (Chương trình 

ETEP); Tham gia sinh hoạt chuyên đề trực tuyến về phương pháp dạy học lớp 1 

cấp tỉnh.  

2.2. Công tác Văn hóa - Thông tin, thể thao   

- UBND huyện đã ban hành 13 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính 

trị, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 tới người dân. Tuyên truyền các 

hoạt động nhận ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2022; tuyên truyền thực hiện 

Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực 

hiện kết luận số 81-KL/TW của Bộ chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc 

gia đến năm 2030”; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 

15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU 

ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới căn bản phát 

triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030”; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 47-

NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về  “thực hiện công tác giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về việc mua và sử dụng thuốc điều trị COVID-19 trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý du lịch trên địa bàn, các cơ sở dịch vụ lưu 

trú, mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí cơ bản đáp ứng được nhu cầu, tổng lượng 

khách du lịch đến thăm quan trong tháng 3/2022 đạt 366 lượt. Tiếp tục phát triển 

và duy trì số cửa hàng số và số hộ gia đình nòng cốt; Thực hiện tốt công tác quản 

lý văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn huyện.   

2.3. Công tác Y tế   

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, 

UBND huyện đã chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ các giải 

pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Công tác lãnh đạo, 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; tập trung nguồn lực để phòng, chống 

dịch COVID-19 theo đúng tinh thần Nghị Quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. 

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 
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diện rộng. Tổ chức truy vết, xét nghiệm sàng lọc điện rộng tất cả các địa điểm 

nguy cơ cao trên địa bàn huyện11.    

- Duy trì thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân12; Thực hiện tốt công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác 

quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. Trong tháng đã công tác tuyên 

truyền, ký cam kết bình ổn giá thuốc và các trang thiết bị y tế trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không găm hàng, tăng giá các sản phẩm y tế 

trên địa bàn huyện được 20 cở sở Dược.  

2.4. Công tác Lao động - Thương binh và Xã hội  

Công tác giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội 

được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời; thực hiện tốt chế độ chính 

sách người có công với cách mạng13; công tác theo dõi người lao động đi lao động 

tại nước ngoài và tại các địa phương khác luôn được huyện quan tâm chỉ đạo 

phòng chuyên môn cập nhật kịp thời14. 

3. Công tác tài nguyên và môi trường 

- Công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Chỉ đạo việc 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 thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường 

                   
11Tính đến ngày 15/3/2022 hiện tại đang điều trị 2.969 F0 (Tại TTYT huyện 52, TYT Quỳnh Sơn cũ 22, 

Tân Tri 12, Hưng Vũ 13, Đồng Ý 10, Vũ Lễ 05, Chiến Thắng 07, Long Đống 04, Vũ Lăng 01, Tân Hương 05).Tổng 

số đang cách ly tại nhà: Vũ Lễ 391, Thị trấn 414, Bắc Quỳnh 241, Nhất Hòa 189, Hưng Vũ 121, Long Đống 204, 

Trấn Yên 197, Chiến Thắng 133, Vũ Sơn 68, Đồng Ý 139, Nhất Tiến 198, Tân Tri 153, Vạn Thủy 83, Tân Hương 

84, Vũ Lăng 67, Tân Thành 54, Chiêu Vũ 36, Tân Lập 32; Công tác xét nghiệm tích lũy từ ngày 06/5/2021 đến thời 

điểm báo cáo: 36.690 mẫu. Trong đó test nhanh được 22.249 mẫu và PCR được 14.441 mẫu; Triển khai Chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 diện rộng trên địa bàn toàn huyện tính đến ngày 23/02/2022, đã triển khai tiêm mũi 1 

được 41.536 người, mũi 2 được 40.496 người, mũi 3 được 36.819 người. Công tác tiêm diễn ra an toàn, không có tai 

biến xảy ra.  
12Tại Trung tâm y tế huyện: Tổng số lượt khám bệnh 4.505 lượt, điều trị nội trú 625 lượt, điều trị ngoại trú 

889 lượt, bệnh nhân chuyển tuyến 57 lượt, số lượt chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện trong tháng là 932 ca/tổng số 82 

bệnh nhân; tổng số khám bệnh tại Trạm Y tế xã là 3.333 lượt, điều trị nội trú 14 lượt, điều trị ngoại trú 1.902 lượt.   

13Lĩnh vực chính sách người có công: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 

một lần cho thân nhân người có công với cách  mạng từ trần 10 trường hợp; Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 432 

người có công và thân nhân của họ với tổng số tiền 824.155.400 đồng. 

14 Lĩnh vực lao động việc làm, dạy nghề UBND huyện ban hành các văn bản: Ban hành Kế hoạch số 

81/KH-UBND ngày 28/2/2022; Công văn 263/UBND-PLĐTBXHDT ngày 03/3/2022 về việc thống kê lao động, 

hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2022. 

- Lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo, người cao tuổi: UBND huyện ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND 

ngày 08/3/2022 của UBND huyện Bắc Sơn về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai 

đoạn 2022 - 2030 và năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Sơn; Tham dự Chương trình thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng 

thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Ngày 21/02/2022, UBND huyện đã phối hợp với đoàn của 

tỉnh trực tiếp đến chúc thọ 04 cụ 100 tuổi trở lên trên địa bàn huyện.  
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xuyên theo nhu cầu của người sử dụng đất15. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư được thực hiện kịp thời16. 

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản đã được tăng 

cường, từng bước khắc phục được tình trạng vi phạm pháp luật về khai thác 

khoáng sản và khoan, khai thác nước dưới đất trái phép; công tác vệ sinh môi 

trường tại nông thôn được chỉ đạo thực hiện theo hình thức xã hội hóa và ban hành 

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/02/2022 về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/HU 

ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi 

trường trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022.  

4. Công tác dân tộc, tôn giáo và cải cách hành chính 

4.1. Công tác dân tộc, tôn giáo: Công tác dân tộc được quan tâm thực hiện 

kịp thời; Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường, không để phát 

sinh những vấn đề nổi cộm về tôn giáo trên địa bàn huyện; Chỉ đạo thực hiện rà 

soát số liệu phân bổ vốn theo Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia vùng 

đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. 

4.2. Công tác cải cách hành chính: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã, thị trấn tổ chức rà soát các thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 43/KH-

UBND ngày 16/02/2022 của UBND huyện; Ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND 

ngày 07/3/2022 về kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách 

thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên 

địa bàn huyện. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng; chống buôn lậu và gian lận thương mại và tư pháp 

5.1. Công tác thanh tra  

- Kết thúc thanh tra trực tiếp 01 cuộc đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện Bắc Sơn. Kết quả thanh tra đã thu hồi số tiền 9.210.000 đồng.  

- Đang tiến hành kiểm tra đối với trách nhiệm của người đứng đầu trong việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sửa chữa và mua 

                   
15Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đã cấp 15 Giấy với tổng số 18 thửa đất; tổng diện tích: 

14.658,4 m2 (Trong đó: đất nông nghiệp là 12 thửa với diện tích 12.617,4m2; đất ở là 06 thửa với diện tích 

2.041,0m2).  

Công tác chuyển mục đích sử dụng đất: 03 quyết định/03 hồ sơ/835,2m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở. 

Đang thẩm định 22 hồ sơ. 
16Thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình: Xử lý vị trí tiềm ẩn TNGT đoạn 

Km93-Km94 QL.1B (đèo Bò Đái), tỉnh Lạng Sơn. Bồi thường bằng tiền cho 27 hộ gia đình bị thiệt hại bởi công 

trình với tổng số tiền bồi thường là 2.362,068 triệu đồng; hỗ trợ 23 hộ gia đình có đất bị thu hồi với tổng số tiền là 

2.286,202 triệu đồng; kinh phí thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 92,965 triệu đồng; Cải tạo 

mạch vòng 35kV khu vực Văn Quan, Bắc Sơn; Cấy TBA CQT lưới điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện 

Bắc Sơn năm 2021; Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 - Phân kỳ năm 

2021 (Địa bàn xây dựng huyện Bắc Sơn); Cấy TBA CQT lưới điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Văn 

Quan, Bình Gia, Bắc Sơn năm 2022 (Địa bàn huyện Bắc Sơn); Nhà văn hóa xã Tân Hương; Trụ sở UBND xã Vũ 

Lăng.  
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sắm đối với các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định, đã tiếp được 09 lượt/09 công 

dân (cấp huyện 01 lượt/01 công dân; cấp xã 08 lượt/08 công dân); tổng số đơn 

kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp là 27 đơn (cấp huyện 04 

đơn; cấp xã 23 đơn). Kết quả: đã giải quyết xong 08/27 đơn kiến nghị, đạt tỷ lệ 

29,6% (cấp huyện: 01/04 đơn; cấp xã: 07/23 đơn). 

- Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 

trên địa bàn huyện. Trong tháng không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo liên quan 

đến hành vi tham nhũng.  

5.2. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại: Thực hiện tốt 

công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn.  

5.3. Công tác tư pháp: Thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; ban hành 

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 14/02/2022 theo dõi thi hành pháp luật trên địa 

bàn huyện Bắc Sơn năm 2022; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 07/3/2022 về triển 

khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật 

Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025” trên 

địa bàn huyện Bắc Sơn; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 08/3/2022 về thực hiện 

công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán 

người, phòng, chống mại dâm năm 2022; Quyết định Số 515/QĐ-PTP ngày 

28/02/2022 về việc thành lập Tổ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn; tiếp tục đôn đốc UBND các xã triển khai thực hiện tốt công tác 

hòa giải ở cơ sở theo quy định; thực hiện triển khai công tác xây dựng xã, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cập nhật đầy đủ các hồ sơ minh chứng đánh giá xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

6. Tình hình đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật 

tự an toàn giao thông 

6.1. Công tác Quốc phòng: Duy trì nghiêm các chế độ trực theo đúng quy 

định. Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng 

đúng nội dung, đủ thời gian, quân số tham gia bảo đảm, an toàn tuyệt đối về mọi 

mặt; Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; Ban hành Kế hoạch diễn tập 

khu vực phòng thủ huyện năm 2022. 

6.2. Công tác An ninh: Chỉ đạo lực lượng trực đảm bảo an ninh, trật tự 

trong dịp Lễ Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1; Lễ giao, 

nhận quân năm 2022; Trong tháng tình hình an ninh, chính trị; trật tự, an toàn xã 

hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định; nắm chắc tình hình, hoạt động dân tộc, 

tôn giáo, nông thôn... không phát sinh vấn đề phức tạp về ANTT. Công tác điều 

tra, phá án được tăng cường; Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, 

phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, CCHT, 

công tác đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông được tăng cường đẩy mạnh. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2022 
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1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 

ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên theo dõi, 

bám sát và nhận định, đánh giá đúng tình hình dịch bệnh để chỉ đạo kịp thời, phù 

hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 

quyết liệt 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.  

2. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn gieo trồng các cây trồng vụ xuân, vận 

động nhân dân gieo trồng hết diện tích, đúng thời vụ, không bỏ đất trống, đồng 

thời đề ra các biện pháp chăm sóc có hiệu quả, 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. Quản lý, khai thác tốt 

các công trình thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo trồng; đẩy mạnh tiến độ 

trồng rừng, trồng cây ăn quả đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra; tăng cường quản 

lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. 

3. 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 và Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 của HĐND tỉnh.  

4. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong kế hoạch, 

đối với các nguôn vốn chưa được phân bổ như vốn các Chương trình mục tiêu 

Quốc gia năm 2022, khi được giao sẽ 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. 

5. Đôn đốc các xã làm mặt đường BTXM đã cấp, tiếp tục cung ứng xi măng 

theo kế hoạch cho các xã làm đường BTXM. Tiếp tục thực hiện về công tác quản 

lý quy hoạch đô thị, thực hiện việc cấp phép xây dựng cho các cá nhân và tổ chức. 

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định các dự án đầu tư, nâng cao việc quản lý 

nhà nước trong việc quản lý chất lượng các công trình xây xây dựng theo phân cấp. 

6. 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, thuế xây dựng cơ bản, thuế vận tải. 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. 

7. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất; theo dõi việc thực hiện đăng ký biến động đất đai; thẩm định hồ sơ về 

giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kiểm tra hồ sơ 
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cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. Hướng dẫn các tổ chức sử dụng đất lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải 

quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đúng thời gian quy định. Theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc kê khai, 

công khai tài sản thu nhập. Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra theo kế hoạch 

được phê duyệt. 

9. Chỉ đạo ngành giáo dục triển khai thực hiện tốt công tác dạy học và các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục; thực hiện 

công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh trường lớp học, đảm bảo an toàn; hoàn thành 

chương trình năm học đúng quy định. 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 chỉ đạo tổ chức 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; tiếp tục triển khai đề án “Phát triển Du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 

2017-2020 định hướng đến năm 2025”; 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. 

11. Thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, 

chính sách bảo trợ xã hội, rà soát, cứu đói giáp hạt cho các hộ nghèo, các gia đình 

bị thiên tai hoả hoạn; mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phòng 

chống tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm 

nghèo; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo 

12. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, công tác tuyên 

truyền, giám sát chặt chẽ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh để 

có biện pháp chỉ đạo ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh COVID-19. Duy trì 

đảm bảo các điều kiện khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; hoạt 

động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng Methadone, tăng 

cường công tác y tế dự phòng,…; Chỉ đạo triển khai tháng hành động VSATTP 

năm 2022.  

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, thực hiện kế hoạch huấn luyện 

dân quân tự vệ năm 2022 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. 

14. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Đề án về cải cách thủ tục hành chính, 

cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ 

quan, đơn vị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; 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. 
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Trên đây là Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội tháng 3, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2022 của UBND 

huyện Bắc Sơn./. 

 
Nơi nhận:                
- UBND tỉnh;                                                                                                                                                              

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Các cơ quan, đơn vị;                      

- UBND các xã, thị trấn;  

- C, PC, CVVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện;        

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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