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phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 
 
 

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

Trong tháng 4 năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm sau:   

1. Chỉ đạo tập trung bám sát tình hình, thực tiễn để chủ động biện pháp 

phòng, chống dịch theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ, từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh COVID-19. Tăng 

cường quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ tử vong cao. Quản lý 

rác thải y tế, tổ chức tốt điều trị F0 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo 

tổ chức rà soát các đối tượng trong diện tiêm chủng trên địa bàn huyện; triển khai 

kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

2. Tiếp tục 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 nhiệm vụ, mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Chỉ đạo 

thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 

- xã hội trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả, sáng tạo chủ đề 

năm 2022 về “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, 

sáng tạo bứt phá”. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các 

chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và các nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2022 được phê duyệt.   

3. Chỉ đạo triển khai Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây 

dựng xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân 

năm 2022. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây 

trồng và vật nuôi. Tiếp tục chỉ đạo triển khai 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; Nghị quyết 

số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về 

chính sách đặc thù về 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; Đề án phát triển lâm 

nghiệp bền vững trên địa bàn huyện; Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022; 

Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).  

4. Chỉ đạo 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. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng, đôn đốc các chủ đầu tư giải quyết triệt để các vướng mắc còn tồn 

tại, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng các công trình, dự án, nhất là 
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các dự án trọng điểm, dự án chuyển tiếp, tích cực giải ngân các nguồn vốn theo kế 

hoạch; Chỉ đạo công tác phát triển giao thông nông thôn, các dự án giao thông 

nông thôn; Công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn và khu vực 

trung tâm các xã. Tiếp tục cung ứng xi măng cho các xã làm đường bê tông xi 

măng. 

5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác thu ngân sách. Quản lý các nguồn thu 

hiện có, đẩy mạnh tăng thu đối với các nguồn thu có tiềm năng, các khoản còn thất 

thu, phát sinh và thu hồi nợ. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách; Tiếp tục chỉ đạo rà 

soát, hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện theo kế 

hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả.  

6. Chỉ đạo nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch 

COVID-19. Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh theo các Nghị quyết của Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách.  

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

toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học; chỉ đạo triển khai các nhiệm 

vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia, các dự án tăng cường cơ sở vật chất các 

trường học; Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông, sách giáo khoa mới; Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ 

chính trị địa phương và đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác phát triển du lịch 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022.  

8. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 

Nhân dân; Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2022 và tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác 

tiêm chủng phòng COVID-19. Chỉ đạo thúc đẩy xã hội hoá công tác y tế, duy trì 

tự chủ về tài chính theo lộ trình. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy nghề đáp ứng 

chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. 

9. 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 thuộc thẩm quyền 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. 

Tiếp tục triển khai công tác thanh tra năm 2022 theo kế hoạch. Chỉ đạo triển khai 

thực hiện công tác kiểm soát tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện.   

10. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự 

địa phương theo kế hoạch. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm 

các vi phạm, nhất là các trường hợp sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông và 

các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

11. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công tác sắp xếp tổ 

chức bộ máy, tinh giản biên chế, rà soát rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành 
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chính. Tập trung chỉ đạo 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 (DDCI). 

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. Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới   

- Tổng diện tích gieo trồng cây vụ xuân ước đạt 5.277 ha, bằng 106,4% cùng 

kỳ1; Tình hình các loại sâu, bệnh hại trên cây trồng quy mô nhỏ lẻ, số lượng ít, 

không phát sinh thành dịch2; cung ứng kịp thời các loại vật tư nông nghiệp phục vụ 

sản xuất3. Chỉ đạo ngành chức năng tổ chức thực hiện rà soát đối với các xã khó 

khăn về nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, để xem xét, ưu tiên đầu tư 

xây dựng các công trình thủy lợi, cung cấp nước tưới để phục vụ sản xuất nông 

nghiệp. Thường xuyên heo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết để chủ 

động trong công tác phòng chống thiên tai năm 2022; Kiểm tra, rà soát hiện trạng 

an toàn đập, hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2022. 

- Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm: Tình hình chăn nuôi người dân đã và 

đang thực hiện tái đàn 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. 

Tổng đàn gia súc, gia cầm đến thời điểm hiện tại ước đạt: Đàn Trâu 6.911 con; đàn 

Bò 7.945 con; đàn Dê 5.045 con; Ngựa 160 con; đàn Lợn khoảng 14.251 con; đàn 

Gia cầm khoảng 477.803 con.  

- 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; Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và kiểm 

dịch vận chuyển, giết mổ động vật được quan tâm thực hiện4.    

- Tình hình thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây ăn quả trên địa bàn; 

công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng: Tuyên truyền, vận động nhân 

                   
1Diện tích cấy lúa xuân 630 ha, đạt 78,8% KH, bằng 114% cùng kỳ; Trồng ngô xuân 2.400 ha, đạt 91% 

KH, bằng 94,1% so với cùng kỳ; Trồng thuốc lá 1.300 ha, đạt 104% KH, bằng 107% so với cùng kỳ; Trồng lạc 360 

ha, đạt 92,5% KH, bằng 106% so với cùng kỳ; Trồng đố tương 40 ha, đạt 100% KH, bằng 84% so với cùng kỳ; 

Khoai lang 42 ha, đạt 84% KH, bằng 110% so với cùng kỳ; Trồng Khoai sọ 65 ha, bằng 108% so với cùng kỳ; 

Trồng sẵn 250 ha, bằng 102% so với cùng kỳ; Trồng rau, đậu các loại 120 ha, bằng 99% so với cùng kỳ; Trồng Mía 

20 ha, bằng 96,60% cùng kỳ; Cây hàng năm khác 50 ha.        
2 Kết quả kiểm tra về tình hình dịch bệnh trên một số cây trồng vụ xuân, do tình hình hình thời tiết diễn 

biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng, đồng thời phát sinh một số sâu bệnh gây hại 

trên cây trồng. Trên cây ăn quả có múi xuất hiện sâu nhớt, bệnh phấn trắng… phát sinh gây hại ở mức nhiễm nhẹ. 

Trên cây thuốc lá xuân, ngô xuân xuất hiện xuất hiện các đối tượng sâu, bệnh gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp. Lúa 

xuân đang giai đoạn cấy hồi xanh: Ốc bươu vàng, rầy, bệnh nghẹt rễ,… Các loại sâu, bệnh gây hại trên cây trồng đã 

được cơ quan chuyên môn phát hiện, khuyến cáo hướng dẫn nông dân phòng trừ theo quy trình kịp thời. 

 3Cung ứng giống cây trồng: Trong tháng đã cung ứng cho nhân dân phục vụ sản xuất tổng số 5 tấn, lũy kế  

ước 75 tấn giống lúa, ngô các loại. Trong đó: Chi nhánh giống cây trồng cung ứng 15 tấn giống lúa, ngô các loại; 

Cung ứng phân bón: Trong tháng 550 tấn, lũy kế 1.320 tấn phân bón các loại. Trong đó Trạm vật tư nhập cung ứng 710 

tấn phân bón các loạ. 
4Công tác tiêm phòng: Tiêm phòng trâu, bò 45 lượt con, lũy kế  788 lượt con, đạt 4,2%KH, bằng 80,25 

cùng kỳ; tiêm phòng đàn lợn được 1.155 lượt con, lũy kế 5.566 lượt con, đạt 25,3%KH, bằng 94,2% so với cùng kỳ; 

tiêm phòng đàn gia cầm được được 24.516 lượt con; lũy kế 108.864 lượt con, đạt 28,5% KH, bằng 88,1% so với 

cùng kỳ; Tiêm phòng dại chó, mèo được 87 con, lũy kế 268 con, bằng 187% cùng kỳ. 
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dân tham gia trồng cây phân tán, cây lâm nghiệp, cây ăn quả5; 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 triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra theo Kế hoạch số 32/KH-UBND 

ngày 10/02/2022 của UBND huyện; tiến hành rà soát thực trạng các tiêu chí đã 

được quy định cụ thể tai Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới và Bộ 

tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Chỉ đạo 

chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông 

mới năm 2021 đối với xã Vũ Lễ và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

2021 đối với xã Đồng ý. 

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 

15/4/2022) do UBND huyện quản lý là 66.513 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư 
công: 29.492 triệu đồng và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: 37.021 triệu đồng)6. 

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

Kết quả thanh toán đến 15/4/2022 là: 16.571 triệu đồng, bằng 24,91% KH (trong 

đó: Thanh toán vốn đầu tư công: 7.183 triệu đồng, đạt 24,36% KH và thanh toán 
vốn sự nghiệp: 9.388 triệu đồng, đạt 25,36% KH)7.      

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

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 9.450 

triệu đồng, trong đó: khai thác đạt 995 triệu đồng; sản xuất chế biến đạt 8.455 triệu 

đồng8; 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 

                   
5Trồng cây lâm nghiệp: Trong tháng trồng mới được 138,3 ha, lũy kế 367,9 ha, đạt 61,3% KH giao, bằng 

70% cung kỳ. Trồng cây phân tán 164.570 cây; Trồng cây ăn quả được 15 ha, lũy kế diện tích đã trồng 35 ha, đạt 

70% KH tỉnh giao, bằng 87,5% so với cùng kỳ. 
6* 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: 37.021 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: 19.741 triệu đồng. 
7- Thanh toán vốn đầu tư công: 7.183 triệu đồng (vốn Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND tỉnh (phân cấp cho 

huyện). 

- Thanh toán vốn sự nghiệp: 9.388 trđ, đạt 25,36%, gồm:  

+ Thanh toán vốn Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng vùng ATK: 5.640 trđ, đạt 

37,6%KH. 

+ Thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế: 3.748 trđ, đạt 18,99%KH (sự nghiệp kiến thiết thị chính: 1.870 trđ, đạt 

39,38%KH và vốn Sự nghiệp kinh tế khác: 1.878 trđ, đạt 30,81%KH). 
8Một số sản phẩm chủ yếu: Phân phối điện: 2.980.000kwh; Nước máy: 24.800m3; Đá các loại: 2.100m3; 

Gạch các loại: 970.000 viên; Xay xát, nghiền bột: 2.153 tấn. 
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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 960 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 15/4/2022 như sau:  

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

mới được 54 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 

118/KH-UBND ngày 12/4/2022 về thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số 

đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2022 của 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 ngân sách Nhà nước và tín dụng 

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 15/4/2022 là 14.482 

triệu đồng, đạt 46,72% dự toán tỉnh giao, đạt 42,47% dự toán huyện giao. 

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 15/4/2022 là 142.619 

triệu đồng, đạt 27,11% dự toán tỉnh giao, đạt 26,95% 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 phương.  

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

2.1. Công tác Giáo dục và Đào tạo    

Chỉ đạo ngành giáo dục duy trì tốt các hoạt động dạy và học nội dung cốt lõi 

theo kế hoạch giáo dục. Tiếp tục thực hiện linh hoạt các phương án dạy học (trực 

tiếp/trực tuyến) phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa 

phương; Tổ chức kì thi chọn học sinh giỏi lớp 7, lớp 8 cấp huyện với tổng số học 

sinh tham gia là 287 học sinh/5môn; Chỉ đạo các trường Tiểu học và THCS hoàn 

thành công tác đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 năm học 2022 - 2023 

theo quy định tại Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT; Rà soát, cung cấp nội dung, số 

liệu phục vụ xây dựng Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp giai đoạn 2022 - 

2025, định hướng đến năm 2030. 

- Công tác kiểm ra: Kiểm tra chuyên ngành được 03 trường (Mầm non xã 

Nhất Hòa, Tiểu học xã Nhất Hòa, THCS xã Nhất Hòa). Qua kiểm tra các trường có 

đầy đủ hồ sơ, đã ban hành các văn bản quản lý nội bộ và điều hành nhà trường theo 

quy định. Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt nề nếp dạy và học. Các tổ chuyên môn 

sinh hoạt chuyên môn đảm bảo đúng quy định 2 lần/tháng. Chế độ cho điểm của 

các môn đúng tiến độ, kịp thời theo quy định.  
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- Công tác bồi dưỡng, tập huấn: Tham gia Hội nghị tập huấn bảo vệ bí mật 

nhà nước và Hội nghị công tác Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh.   

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

- UBND huyện đã ban hành 33 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 

thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu xây dựng 

và BVTQ; Nghị quyết số 67-NQ/TU ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác lập quy hoạch tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 69-NQ/TU 

ngày 15/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực 

tỉnh Lạng Sơn đến năn 2025, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền cuộc thi 

sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14; tuyên 

truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Lê Văn Lương; tuyên truyền phòng cháy chữa 

chay trên hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến 

trên Internet “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; 

tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an toàn 

thực phẩm trong tình hình mới; tuyên truyền cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh 

Lạng Sơn trên hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền các hoạt động trong dịp giỗ 

tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022; tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh;... 

- 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 4/2022 đạt 1.456 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, UBND huyện đã 

chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, tập trung theo dõi, bám 

sát tình hình để chủ động ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; thực hiện tốt 

các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã đề ra theo chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh, của huyện. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. 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, thực hiện nghiêm công thức 

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

khác”, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thường xuyên tổ chức truy 

vết, xét nghiệm sàng lọc tất cả các địa điểm nguy cơ cao trên địa bàn huyện9.    

                   
9Tính đến ngày 15/4/2022 hiện tại đang điều trị 704F0 (Tại TTYT huyện 34, Hưng Vũ 11, Đồng Ý 04, 

Trấn Yên 01). Tổng số đang cách ly tại nhà: Vũ Lễ 187, Thị trấn 63, Bắc Quỳnh 32, Nhất Hòa 48, Hưng Vũ 22, 

Long Đống 39, Trấn Yên 64, Chiến Thắng 08,Vũ Sơn 08, Đồng Ý 39, Nhất Tiến 03, Tân Tri 60, Tân Hương 12, Vũ 

Lăng 18, Tân Thành 09, Chiêu Vũ 11, Tân Lập 34; Công tác xét nghiệm tích lũy từ ngày 06/5/2021 đến thời điểm 
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- Duy trì thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân10; Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022, thực 

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

ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đến 

tăng cường kiểm soát, xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 

dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý.    

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 mạng11; 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 thời. 

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, chuyển 

mục đích sử dụng đất được thực hiện thường xuyên theo nhu cầu của người sử 

dụng đất12; Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện 

kịp thời13. 

 - Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng, UBND 

các xã, trị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kiểm tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi 

trường, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; tổ chức 

tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng tiêu chí Môi trường trên 
                                                         
báo cáo: 48.786 mẫu. Trong đó test nhanh được 33.345 mẫu và PCR được 14.441 mẫu; Triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn toàn huyện tính đến ngày 15/4/2022, đã triển khai tiêm đạt Mũi 1 = 96,1%, Mũi 2 = 

94,5%, Mũi 3 = 88,5%. Đối tượng từ 12 – 17 tuổi: Tỷ lệ tiêm Mũi 1 = 98,9%, Mũi 2 = 93,3%. Công tác tiêm diễn ra an toàn, 

không có tai biến xảy ra. 
10Tại Trung tâm y tế huyện: Tổng số lượt khám bệnh 10.914 lượt, điều trị nội trú 1.244 lượt, điều trị ngoại 

trú 2.174, bệnh nhân chuyển tuyến 107 lượt, số lượt chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện trong tháng là 1.003 ca, tổng 

số 78 bệnh nhân; tổng số khám bệnh tại Trạm Y tế xã là 5.444 lượt, điều trị nội trú 21 lượt, điều trị ngoại trú 1.848 

lượt. 

11Lĩnh 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 08 trường hợp; Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 429 

người có công và thân nhân của họ với tổng số tiền 818.245.400 đồng. 

12Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đã cấp 29 Giấy với tổng số 36 thửa đất; tổng diện tích: 

188.907,4 m2 (Trong đó: đất nông nghiệp là 30 thửa với diện tích 187.333,4m2; đất ở là 06 thửa với diện tích 

1.574,0m2).  

Công tác chuyển mục đích sử dụng đất: Ban hành 27 quyết định/27 hồ sơ/6.388,8m2 từ đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp (trong đó: chuyển từ đất trồng cây hàng năm là 2.021,9m2; chuyển từ đất trồng cây lâu 

năm là 1.563,3m2; chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản là 360,0m2; chuyển từ đất trồng lúa là 2.443,6m2); đang thẩm 

định 15 hồ sơ. 
13Thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình: 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; nhà văn hóa xã Chiêu Vũ. 
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địa bàn các xã, để đảm bảo thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn và thực hiện 

có hiệu quả tiêu chí 17 về Môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tiêu 

chí số 12 về vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

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. Trong tháng tiếp nhận 

01 hồ sơ và chi trả chế độ cho người có uy tín ốm; Lập danh sách 14 người có uy 

tín của xã vùng 3 và thôn ĐBKK nhận quà. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 

gặp mặt, tặng quà (14 điện thoại di động) của Ủy Ban Dân tộc cho người có uy tín. 

- Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường, chủ động nắm 

tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, không để phát 

sinh những vấn đề nổi cộm về tôn giáo trên địa bàn huyện; Chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác hướng dẫn, quản lý các 

hoạt động tôn giáo trong dịp Lễ Phục sinh năm 2022. 

4.2. Công tác cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND 

ngày 22/3/2022 về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 23/3/2022 về 

triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ 

Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng 

viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự 

chuyển hóa" và kế hoạch số 56-KH/HU ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 21/3/2022 về nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử 

lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022. 

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 

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

- Thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định, đã tiếp được 08 lượt/08 công 

dân (cấp huyện 01 lượt/01 công dân; cấp xã 07 lượt/07 công dân); tổng số đơn 

kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp là 29 đơn (cấp huyện 04 

đơn; cấp xã 25 đơn). Kết quả: đã giải quyết xong 15/29 đơn kiến nghị, đạt tỷ lệ 

51,7% (cấp huyện: 02/04 đơn; cấp xã: 13/25 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 
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công tác quản lý địa bàn nắm tình hình, công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất 

lượng được triển khai thực hiện thường xuyên. Trong tháng qua kiểm tra đột xuất 

phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 05 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 

3.500.000 đồng và trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy 280.000 đồng.   

5.3. 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 định14. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện; Thực hiện triển khai công tác xây dựng xã, 

phường 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 theo kế hoạch. 

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 đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày nghỉ bù 

11/4/2022 (thứ Hai). 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; Tiếp tục triển 

khai diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022 theo kế hoạch. 

6.2. Công tác An ninh: 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 phòng ngừa, đấu tranh, truy quét các 

loại tội phạm, tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các 

tuyến đường, khu vực trọng điểm được tăng cường 15. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2022 

1. Tiếp tục tập trung bám sát tình hình, thực tiễn để chủ động có biện pháp 

phù hợp phòng, chống dịch bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có 

hiệu quả dịch bệnh COVID-19” theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ, từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh 

COVID-19. Tăng cường quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ tử 

vong cao. Tiếp tục tổ chức rà soát các đối tượng trong diện tiêm chủng trên địa 

bàn huyện, hoàn thành việc tiêm chủng cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên; triển 

khai kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; Tiếp tục tập trung 

                   
14 Công tác chứng thực: Chứng thực bản sao từ bản chính: 79 việc/79 bản sao; Công tác đăng ký quản lý hộ 

tịch: Tiếp nhận, giải quyết 06 hồ sơ cải chính hộ tịch và đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 01 cặp; thẩm định 02 

dự thảo Quyết định của UBND huyện về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

15 Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp về 

hành vi “mua bán, vận chuyển gỗ rừng trồng có nguồn gốc hợp pháp nhưng không chấp hành các quy định của pháp 

luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp” số tiền phạt 2.250.000 đồng; Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tổ chức 

tuần tra, kiểm soát giao thông 101 ca = 440 lượt cán bộ chiến sĩ  tham gia. Tổng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 

214 TH vi phạm; tạm giữ giấy tờ 106 TH, tạm giữ phương tiện 112 TH, phạt tiển tại chỗ 23 TH = 2.025.000 đồng; 

Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (cả phạt tại chỗ) 166 TH = 238.600.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước; 

phục hồi Giấy phép lái xe 18 TH; tước GPLX 18 TH; Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội: Làm thủ tục cấp 

586 hồ sơ CCCD cho nhân dân.   

 



 

 

10 

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. Tăng cường chỉ đạo tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ Xuân năm 2022; theo 

dõi nắm sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác kiểm 

dịch, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; tăng cường kiểm tra quản 

lý chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng đảm bảo phục vụ sản xuất; đẩy 

nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch đảm bảo thời vụ. Kiểm tra rà soát các công 

trình thủy lợi đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất; Chủ động các phương án 

phòng chống thiên tai, 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. Chỉ đạo tập trung thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới và hoàn 

thiện hồ sơ đối với các tiếu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Tiếp tục chỉ 

đạo tăng cường kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi 

công, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án và tập trung tháo gỡ khó khăn 

trong thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án, 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. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thành công tác rà soát quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 cấp huyện, đề xuất đăng ký chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện thời kỳ 2021 - 2030. Tiếp tục thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, 

thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án có sử dụng đất trên địa bàn. Tiếp tục 

chỉ đạo thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo thẩm quyền. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các 

thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện theo kế hoạch. 

6. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu, chi ngân sách. Tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, kinh 

doanh hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, vi phạm VSATTP, các hành 

vi buôn lậu trang thiết bị, vật tư y tế; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, 

thuế, phí, lệ phí và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. 

7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các điều kiện tổ chức dạy và học bảo đảm 

tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học; tiếp tục triển 

khai các nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia, các dự án tăng cường cơ sở 

vật chất các trường học; Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện chương 
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trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trên 

địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách 

cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các chính sách dân tộc. Triển khai 

thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 theo chỉ tiêu 

kế hoạch. 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. 

8. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, 

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. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở; Tiếp tục chỉ đạo triển khai tháng 

hành động VSATTP năm 2022, tăng cường kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực 

phẩm và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện nhằm bình ốn giá 

trên thị trường. 

9. Duy trì thường xuyên các chế độ trực, đảm bảo thông tin thông suốt, nắm 

chắc địa bàn. Tiếp tục thực hiện huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022 theo kế 

hoạch; Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa 

bàn trong dịp Lễ kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam (30/4) và ngày Quốc 

tế lao động (01/5); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm minh 

các hành vi vi phạm theo quy định. 

10. 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. 

Trên đây là Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội tháng 4, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 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, CV VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện;        

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Ngọc Thiều 
 


		2022-04-18T16:39:16+0700
	Nguyễn Ngọc Thiều


		2022-04-20T10:17:55+0700


		2022-04-20T10:17:55+0700


		2022-04-20T10:17:55+0700




