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

Trong tháng 3 năm 2023, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,  triển  

khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, tiếp tục 

tổ chức 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 2023. Tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 về “Siết chặt kỷ 

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

các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt, linh hoạt 

trong xử lý công việc. Tổ chức triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn theo Kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị lấy ý 

kiến về Luật Đất đai (sửa đổi) cấp huyện. 

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, tăng cường công tác phòng, chống 

chống thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, chống đói rét cho cây trồng và vật nuôi; thực 

hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; ban hành Kế hoạch 

thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

khuyến nông góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông 

thôn văn minh” giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng 

cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Kế 

hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 

2023 - 2028 trên địa bàn huyện Bắc Sơn; Tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Chỉ đạo các phòng, ban, ngành 

tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của 

Kiểm toán nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác đầu tư công, đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số trên 

địa bàn huyện. Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch 

sử - văn hóa, công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, giao thông, an toàn 

cháy nổ. Triển khai các nhiệm vụ về đối ngoại; cải cách hành chính; thanh tra, 

kiểm tra; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; thực 

hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.  

Trong tháng 3/2023, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 49 

Kế hoạch, 51 Quyết định, 15 Thông báo, 02 Chương trình và 223 văn bản để chỉ 
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đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng 

- an ninh trên địa bàn huyện.  

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 cày ải phục vụ sản xuất vụ xuân ước đạt 4.300 ha, bằng 

100% cùng kỳ; Diện tích gieo trồng vụ xuân ước 3.745 ha, bằng 100,18% 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, 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 2023. 

- Tình hình chăn nuôi và dịch bệnh ở gia súc, gia cầm: Trong tháng 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 triển khai 

thực hiện đạt hiệu quả3.    

- 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: Trồng rừng mới trong tháng 

ước 70 ha, luỹ kế 130 ha, đạt 21,66% KH, bằng 98,63% cùng kỳ; trồng cây phân 

tán nhân dân tự trồng 42.000 cây, bằng 48,53% cùng kỳ; Trồng cây ăn quả trong 

tháng được 08 ha, luỹ kế 23 ha, đạt 41,821% kế hoạch; tuyên truyền, vận động 

nhân dân tham gia trồng cây phân tán, đối với trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả; 

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

thực hiện nghiêm túc, tăng cường công tác tuyền truyền về phòng cháy chữa cháy 

rừng. 

- Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Hoàn thiện Hồ 

sơ, trình Hội đồng thẩm định của tỉnh xét thẩm định công nhận xã Tân Hương, 

                   
1Thóc giống gieo mạ xuân: 21 tấn, bằng 100% so với cùng kỳ; Diện tích cấy lúa xuân 40 ha, bằng 100% 

cùng kỳ; Trồng ngô xuân 1.550 ha, đạt 85,05% KH, bằng 92% so với cùng kỳ; Trồng thuốc lá 1.750 ha, đạt 110% 

KH, bằng 103,5% so với cùng kỳ; Trồng lạc 350 ha, đạt 92,10% kế hoạch, bằng 97,22% so với cùng kỳ; Trồng Sắn 

152 ha, bằng 101,33% 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 36 ha, bằng 100% so với cùng kỳ; Cây hàng năm khác 35 ha.       

 2Cung ứng giống cây trồng: Trong tháng đã cung ứng cho nhân dân phục vụ sản xuất tổng số 37 tấn, lũy kế 

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

481,98 tấn, lũy kế 737,40 tấn phân bón các loại. Trong đó Trạm vật tư nhập cung ứng 530 tấn phân bón các loại.      
3Công tác tiêm phòng: Trong tháng tiêm phòng trâu bò được 75 lượt con, lũy kế 238 lượt con, bằng 

37,01% cùng kỳ; tiêm phòng lợn 3.729 lượt con, lũy kế 5.442 lượt con, đạt 23,66% KH, bằng 123,37% cùng kỳ; 

tiêm phòng gia cầm được 80.560 lượt con, lũy kế 95.010 lượt con, đạt 25% KH, bằng 84,565% cùng kỳ. Tiêm 

phòng dại chó, mèo được 86 con, luỹ kế 182 con, bằng 100,55% cùng kỳ.  

- Kết quả kiểm dịch: Đã tổ chức kiểm dịch vận chuyển gia cầm được 1.778 con, lũy kế 3.258 con, bằng 

64,68% so với cùng kỳ; Kiểm soát giết mổ trong tháng 261 con, lũy kế 1.009 con lợn, bằng 94,47% cùng kỳ.    
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Chiêu Vũ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; triển khai kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 

năm 2023.  

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 2023 (tính đến 

15/3/2023) do UBND huyện quản lý là 88.659 triệu đồng (Trong đó: Vốn Ngân 

sách trung ương 69.051 triệu đồng; Chương trình phục hồi kinh tế (Đầu tư xây 

dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã) 12.500 triệu đồng; Vốn ngân sách địa 

phương 19.608 triệu đồng4.   

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

Kết quả thanh toán đến 15/3/2023 là: 3.760 triệu đồng, đạt 4,2% kế hoạch.  

1.3. Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hoạt động 

thương mai, dịch vụ  

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 9.870 triệu đồng, trong đó: công nghiệp 

khai thác ước đạt 1.150 triệu đồng; công nghiệp chế biến đạt 8.720 triệu đồng5. 

- Hoạt động thương mại, dịch vụ: 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 như: niêm yết giá và bán theo giá niêm yết…. Về giá cả 

hàng hoá trên thị trường và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn huyện nhìn 

chung giá cả ổn định6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bình ổn giá, kiểm soát giá cả 

thị trường, bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu. Tổng mức lưu chuyển hàng 

hóa bán lẻ đạt khoảng 97,8 tỷ đồng. Hoạt động vận tải luôn 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 15/3/2023 như sau:  

                   
4- Ngân sách trung ương: Chương trình MTQG XD NTM 19.048 trđ; Chương trình MTQG Vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi: 37.503 trđ.   

- Vốn Chương trình phục hồi kinh tế (Đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã): 12.500 trđ.  

- Vốn Ngân sách địa phương: Vốn NQ16/2021/NQ-HĐND tỉnh (phân cấp cho huyện): 9.608 trđ; Vốn thu 

sử dụng đất: 5.000 trđ; Nguồn tăng thu năm 2023 là: 5.000 trđ.     
5Một số sản phẩm chủ yếu: Phân phối điện: 2.897.000kwh; Đá các loại: 2.596m3; Gạch các loại: 999.000 

viên; Xay xát, nghiền bột: 2.217 tấn; Sản xuất nước máy: 24.986 m3.       
6Về giá gạo tẻ đang ở mức 16.000 đồng/kg, gạo nếp cái hoa vàng đang ở mức giá 30.000 đồng/kg vẫn ổn 

định; giá Lợn hơi bình quân là 54.000 đồng/kg giảm 5.00 đồng so với tháng 12/2022, thịt lợn mông sấn đang ở mức 

90.000 đồng/kg, giá gà hơi gà giò bình quân đang ở mức 110.000/kg; giá gà lai đang ở mức 75.000 đồng/kg. Thịt 

trâu, bò đùi bình quân là 270.000 đồng/kg; rau thực phẩm bình quân 15.000 đông/kg; xăng dầu các doanh nghiệp 

kinh doanh xăng dầu bán theo giá quy định. Giá mặt hàng GAS đang ở mức 350.000 đồng/bình 12 kg, tăng 20.000 

đồng so với tháng 12/2022; Giá vật liệu xây dựng giá Xi măng La Hiên đang ở mức 1.400.000 đồng/tấn, giá thép 

xây dưng đang ở mức 19.000 đồng/kg, giá cát xây dựng bình quân là 450.000đồng/m3, Đá hộc và các loại đá khác 

gia bình quân 220.000 đồng/ m3. 
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- Về đăng ký hộ kinh doanh, Hợp tác xã: Từ đầu năm đã đăng ký thành lập 

mới được 52 hộ kinh doanh hộ cá thể, lũy kế số hộ kinh doanh là 3.167 hộ/vốn 

đăng ký 265.715 triệu đồng; thành lập mới được 01 HTX, lũy kế số HTX đã đăng 

ký kinh doanh trên địa bàn là 63 HTX/836 thành viên/150.624 triệu đồng (trong 

đó: 56 HTX đang hoạt động, với 764 thành viên/143.674 triệu đồng và 07 HTX 
đang tạm dừng hoạt động, với 72 thành viên/6.950 triệu đồng).  

- Về hoạt động xúc tiến đầu tư: 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. Công tác quản lý, điều hành, kết quả thu, chi ngân sách ngân sách 

Nhà nước và tín dụng 

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 14/3/2023 là 10.475 

triệu đồng, đạt 35,2% dự toán tỉnh giao, đạt 30,1% dự toán huyện giao. 

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 14/3/2023 là 112.688 

triệu đồng, đạt 18,9% dự toán tỉnh giao, đạt 19% dự toán huyện giao.   

Tổ chức triển khai tốt hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc 

(TABMIS), để phục vụ công tác chuyên môn đạt hiệu quả, thông suốt chưa có 

vướng mắc xẩy ra, các đơn vị dự toán đều được cấp kinh phí kịp thời, được giám 

sát, theo dõi chính xác, giúp xử lý kịp thời các nhiệm vụ phát sinh. 

- 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 

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

bị các điều kiện tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II theo đúng chương trình, kế hoạch 

năm học; tổ chức lựa chọn đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 theo đúng 

quy định; Tổ chức ngày hội Tiếng Anh cấp huyện và thành lập đội tuyển tham gia 

ngày hội Tiếng Anh cấp tỉnh; Tổ chức đoàn cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học 

tập kinh nghiệm công tác quản lý, công tác thi đua - khen thưởng tại tỉnh Hà 

Giang, Cao Bằng; Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ 

đề nghị xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2023. Xây dựng phóng sự, 

triển khai nhân rộng điểm hình tiên tiến trong toàn ngành giáo dục.  

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

- UBND huyện đã ban hành 15 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 của huyện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các hoạt động du lịch trong dịp 

Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023; kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung 

tướng Đồng Sỹ Nguyên; tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023; 

tuyên truyền phổ biến “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không 

gian mạng”; tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, 
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khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hưởng Ngày Quyền 

của người tiêu dùng Việt Nam; tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí 

Chu Huy Mân - Lãnh đạo tiền bối của Đảng và Cách mạng; tuyên truyền các biện 

pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 

huyện,... 

- Công tác chuyển đổi số, duy trì phát triển kinh tế số: Tiếp tục thực hiện 

công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Trong tháng đã ban hành các văn bản để 

chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 

của HĐND tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo về Chuyển đổi 

huyện Bắc Sơn năm 2023; đôn đốc đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn 

huyện7. 

- 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 3/2023 đạt 3.748 lượt (trong đó có 67 

lượt khách quốc tế), lũy kế từ đầu năm đến nay tổng lượt khách 34.015 lượt (trong 

đó khách quốc tế 100 lượt) doanh thu ước đạt 18,7 tỷ đồng, đạt 18,89% kế hoạch 

năm.  

2.3. Công tác Y tế 

- Các hoạt động, chương trình y tế được tiếp tục triển khai thực hiện hiệu 

quả, bảo đảm đáp ứng được cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong 

tháng, đã triển khai thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, không có dịch bệnh nguy 

hiểm xảy ra, không phát sinh bệnh dịch mới. Các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức 

trực đảm bảo 24/24 giờ; đảm bảo cơ cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng kịp thời các 

tình huống có thể xảy ra. Công tác khám chữa bệnh tiếp tục được quan tâm thực 

hiện, kết quả khám và chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện được 4.992 lượt, 

điều trị nội trú 793 lượt, điều trị ngoại trú 304, bệnh nhân chuyển tuyến 214 lượt, 

số lượt chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện trong tháng là 963 ca, tổng số 79 bệnh 

nhân; tổng số khám bệnh tại Trạm Y tế xã là 4.678 lượt, điều trị nội trú 20 lượt, 

điều trị ngoại trú 183 lượt.   

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền kiến thức đảm bảo chất lượng 

VSATTP và các văn bản pháp luật về VSATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

chế biến thực phẩm. Tập trung tuyên truyền các biện pháp bảo đảm ATTP, phòng 

ngừa ô nhiễm thực phẩm đặc biệt là các biện pháp vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân 

nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm ATTP trong 

lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực 

phẩm. 

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 

                   
 7Công văn số 218/UBND-VHTT ngày 16/02/2023 về việc triển khai thực hiện NQ số 30/2022/NQ-HĐND 

ngày 30/12/2022 của HĐND tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 92/KH-BCĐ ngày 08/3/2023 về hoạt động của Ban Chỉ 

đạo về Chuyển đổi số huyện Bắc Sơn năm 2023; Công văn số 369/UBND-VHTT ngày 09/3/2023 về việc tiếp tục 

thực hiện, đôn đốc đẩy mạnh phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện.  



 

 

6 

sách người có công với cách mạng8. Chỉ đạo tổ chức khám sức khoẻ cho 124 người 

có công và thân nhân người có công và đưa 68 người có công, thân nhân người có 

công đủ điều kiện sức khoẻ tham gia điều dưỡng tập trung đợt 01 năm 2023.  

- Công tác Bảo trợ xã hội: Trong tháng đã tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói 

của Chính phủ đến UBND các xã, thị trấn có người dân thiếu đói trong dịp Giáp 

hạt năm 2023. Tổng số hộ thiếu đói trong dịp giáp hạt là 154 hộ, số khẩu được cứu 

trợ là 566 khẩu với 8.490 kg gạo. 

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 phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn và 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 huyện; 

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 đất9; Công 

tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được triển khai thực hiện đúng 

theo quy định.  

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

các xã, trị trấn tiếp tục 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. Phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa khu vực thăm dò, đề nghị phê duyệt trữ lượng 

mỏ đá vôi Lùng Khứ I, xã Hưng Vũ; tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường theo kế 

hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Mỏ đá vôi Lùng 

Khứ; Trong tháng, UBND huyện đã xác nhận 04 giấy phép môi trường của 04 dự án đầu 

tư xây dựng chợ trên địa bàn huyện và 01 đăng ký khai thác nước dưới đất của 01 cá 

nhân. 

 - Tổ chức triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi) trên địa bàn theo Kế hoạch; Tổ chức thành công Hội nghị lấy ý kiến về Luật 

Đất đai (sửa đổi) cấp huyện. Kết quả qua việc triển khai lấy ý kiến thực hiện từ 

ngày 03/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023, về cơ bản các ý kiến nhất trí cao 

với nội dung quy định tại các chương, mục, điều khoản của dự thảo và có 78 lượt ý 

kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến còn có băn khoăn, vướng 

                   
8Lĩnh vực chính sách người có công: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hoá học 01 người; mai táng phí cho 03 người có công với cách mạng; 07 người có công 

theo các Quyết định khác; 02 trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 421 người có công và thân nhân 

của họ, số tiền 793.334.887 đồng; trợ cấp một lần cho 09 đối tượng, số tiền 98.985.000 đồng. 
9Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đã cấp 28 Giấy với tổng số 38 thửa đất; tổng diện tích: 

189.316,3m2 (đất nông nghiệp là 29 thửa với diện tích 186.683,6m2; đất lâm nghiệp là 09 thửa với diện tích 

2.632,7m2); Công tác giao đất: trong tháng đã giao đất cho 02 hộ gia đình, cá nhân, với diện tích 50,0m2; 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 20 hồ sơ, trong đó: Đã ban hành 10 quyết định/10 hồ sơ/2.778,4m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở. Đang thẩm định 

10 hồ sơ. 
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mắc cần được Ban soạn thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nghiên cứu, điều chỉnh cho phù 

hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. 

 4. Công tác dân tộc, tôn giáo 

4.1. Công tác Dân tộc: Tiếp tục thực hiện các chính sách cho người có uy 

tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trên địa bàn huyện. Trong tháng đã chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn rà soát tham mưu phân bổ vốn Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2023. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

huyện năm 2023. 

4.2. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

liên quan chủ động nắm tình hình về công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. 

Trong tháng tình hình tôn giao trên địa bàn duy trì ổn định, không có phát sinh nổi 

cộm.        

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  

- Trong tháng đang tiếp tục triển khai 01 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ 

trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Bắc Sơn.  

- Trong tháng, tổng số lượt tiếp công dân trên địa bàn huyện 10 lượt/11 công dân 

và tiếp nhân, phân loại, xử lý đơn thư 23 đơn kiến nghị (trong đó có 17 đơn về lĩnh vực 
đất đai, 06 đơn về lĩnh vực khác)10. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, 

lãng phí trên địa bàn và đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Trong tháng không phát sinh đơn khiếu 

                   
10- Tiếp công dân trên địa bàn huyện là 10 lượt/11 công dân. Trong đó do Công chức chuyên trách Ban Tiếp 

công dân tiếp 04 lượt/05 công dân, nội dung: kiến nghị về lĩnh vực đất đai. Kết quả: 01 lượt/01 công dân trả lời, 

hướng dẫn công dân thực hiện theo Bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án; 02 lượt/02 công dân hướng dẫn 

công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết; 01 lượt/02 công dân phản ánh, kiến nghị trực tiếp 

không kèm theo đơn, kết quả xếp lưu không xử lý do công dân đã có đơn xin rút kiến nghị; Cấp xã tiếp 06 lượt/06 công 

dân. Chủ tịch UBND xã tiếp 05 lượt công dân (03 lượt công dân kiến nghị về lĩnh vực đất đai, 02 lượt công dân 

kiến nghị về chế độ chính sách) đã trả lời trực tiếp. Công chức kiêm nhiệm việc tiếp công dân tiếp 01 lượt công dân 

kèm theo đơn kiến nghị về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền đã tiếp nhận giải quyết.  

- Tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư:  

+ Cấp huyện: Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 05 đơn kiến nghị. Phân loại đơn: Lĩnh vực hành chính 03 

đơn kiến nghị về lĩnh vực đất đai, 02 đơn về lĩnh vực khác. Kết quả: Đã giải quyết xong 02/04 đơn kiến nghị thuộc 

thẩm quyền (01 đơn về lĩnh vực đất đai, 01 đơn về lĩnh vực khác), cụ thể: Đã ban hành Văn bản số 300/UBND-

TCKH ngày 28/02/2023 của UBND huyện về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Nông Văn Ân; Văn bản số 

303/UBND-PTNMT ngày 01/3/2023 của UBND huyện về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Dương Doãn Thanh. 
Đang trong thời hạn xem xét giải quyết 02 đơn kiến nghị (01 đơn về lĩnh vực đất đai, 01 đơn về lĩnh vực khác). 

+ Cấp xã: Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ 23 đơn kiến nghị. Phân loại đơn: Lĩnh vực hành chính 17 đơn 

về lĩnh vực đất đai và 06 đơn về lĩnh vực khác. Kết quả: Đã giải quyết xong: 10/23 đơn kiến nghị thuộc thẩm 

quyền (06 đơn về lĩnh vực đất đai, 04 đơn về lĩnh vực khác). Cụ thể: Hòa giải thành: 03 đơn về lĩnh vực đất đai; 

Hòa giải không thành: 01 đơn về lĩnh vực đất đai; Ban hành văn bản trả lời: 02 đơn về lĩnh vực khác; Giải quyết 

xong tại biên bản: 04 đơn (02 đơn về lĩnh vực đất đai, 02 đơn về lĩnh vực khác). Đang tiến hành giải quyết 13 đơn 

kiến nghị (11 đơn về lĩnh vực đất đai, 02 đơn về lĩnh vực khác). 
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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. Trong tháng đã kiểm 

tra được 15 vụ, qua kiểm tra phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 07 vụ, thu 

nộp ngân sách nhà nước 9.000.000 đồng và trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy 

1.125.000 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 định11; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức thi hành và theo dõi thi hành 

pháp luật trên địa bàn huyện; triển khai công tác phổ biến GDPL, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo kế hoạch. 

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

tự an toàn giao thông; trật tự đô thị  

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

định đảm bảo an toàn tuyệt đối về quốc phòng, an ninh. Tiếp tục triển khai thực 

hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương theo kế hoạch; làm tốt công tác động viên 

quân đội, công tác dân quân tự vệ. Ban hành Kế hoạch triển khai đăng ký nghĩa vụ 

quân sự năm 2023.  

6.2. Công tác An ninh: 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 trong tháng 3/2023; 

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 an toàn giao thông tại các tuyến đường 

được triển khai thường xuyên. Luôn chủ động, tập trung công tác phòng cháy 

chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; Ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

năm 2023. 

6.3. Công tác quản lý trật tự đô thị: Chỉ đạo tăng cường kiểm tra trong công 

tác quản lý trật tự về xây dựng, đất đai, giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi 

trường trên địa bàn huyện Bắc Sơn12. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra, kiểm 

soát và tuyên truyền, nhắc nhở nhằm đảm bảo hoạt động mua, bán của nhân dân 

được thực hiện theo đúng quy định, không gây mất an toàn giao thông và mỹ quan 

đô thị. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang 

                   
11Công tác chứng thực: Chứng thực bản sao từ bản chính: 30 việc/45 bản sao; Công tác đăng ký quản lý hộ 

tịch: Tiếp nhận, giải quyết 01 hồ sơ xác định lại dân tộc, 12 hồ sơ cải chính hộ tịch. Đăng ký khai sinh có yếu tố 

nước ngoài 01 trường hợp (nữ, quá hạn). 
12- Lĩnh vực đất đai: Kiểm tra, phát hiện 03 trường hợp sử dụng đất sai mục đích tại xã Đồng Ý, Vũ Sơn; 

01 trường hợp hủy hoại đất tại xã Trấn Yên Kết quả: đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp 

ngân sách Nhà nước là 52.131.782 đồng; Lĩnh vực xây dựng: Kiểm tra, xác minh 04 hồ sơ xin cấp phép xây dựng; 

Lĩnh vực hành lang an toàn giao thông: đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp tại xã 

Bắc Quỳnh (dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ). Hiên nay đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm  

theo thẩm quyền. 



 

 

9 

để bày bán hàng theo quy định. 

7. Công tác cải cách hành chính  

Để tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Siết chặt kỷ cương, tăng 

cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá” và duy trì thứ hạng đã 

đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

cải cách hành chính, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, UBND huyện ban 

hành các Kế hoạch13 để triển khai thực hiện kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.  

Tính từ ngày 15/02/2023 đến ngày 15/3/2023, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết 

quả của huyện đã tiếp nhận 113 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 0 hồ sơ, tiếp 

nhận trực tuyến 113 hồ sơ (chiếm 100%); đã giải quyết 103 hồ sơ, đúng hạn 103 

hồ sơ (chiếm 100%), trễ hạn 0 hồ sơ; còn 10 hồ sơ đang giải quyết. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2023             

1. Tiếp tục 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 2023 và chủ đề năm 2023 là “Siết 

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

Chỉ đạo các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được 

phê duyệt trong năm 2023.  

2. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2023. Chủ 

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

bảo đảm công tác thủy lợi, nước tưới phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp; Thực 

hiện tốt công tác trồng rừng mới; tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy 

rừng; Tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, 

chính sách thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp đã được phê duyệt; đẩy mạnh đổi mới 

hình thức tổ chức sản xuất, gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng 

thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp; Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP). Tập trung chỉ đạo triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện xây dựng 

nông thôn mới năm 2023.  

3. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai 

thi công các chương trình, dự án, nhất là các dự án chuyển tiếp, tích cực giải ngân 

các nguồn vốn theo kế hoạch. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng các công trình đúng theo kế hoạch; Nâng cao chất lượng phục vụ, 

hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng, dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông.   

                   
13Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện về Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành 

chính năm 2023; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND huyện về duy trì và nâng caoChỉ số cải 

cách hành chính (PARINDEX)huyện Bắc Sơn năm 2023; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND 

huyện về Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2023; Kế hoạch số 74/KH-UBND 

ngày 01/3/2023 của UBND huyện về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ 

tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thôngtrên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2023. 
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4. Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, tạo lập môi trường kinh 

doanh thuận lợi nhất để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi. 

Triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh 

nghiệp chuyển đổi số... Tổ chức Hội nghị lãnh đạo UBND huyện gặp mặt doanh 

nghiệp, hợp tác xã năm 2023. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ thu hút đầu 

tư, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư ngoài ngân sách vào địa bàn 

huyện. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ triển khai các 

dự án đầu tư ngoài ngân sách. 

 5. Tập trung tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách. Rà soát xác định rõ 

các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu hiệu quả hơn; tăng cường kiểm tra, 

giám sát chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế. Quản lý chi ngân sách 

theo đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ; đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, 

tiết kiệm. Chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả và kiểm soát chặt chẽ 

giá cả hàng hóa, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn. 

6. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quy hoạch, chỉnh trang thị 

trấn Bắc Sơn, khu vực trung tâm các xã và quản lý dòng chảy trên địa bàn huyện. 

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi san 

lấp đất trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông...; Tăng cường công tác 

quản lý đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu. Thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân 

theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo rà soát các khu đất công trên địa bàn không còn 

nhu cầu sử dụng, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện đấu giá đối với 

các khu đất đủ điều kiện. 

7. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy và học theo đúng chương trình, kế 

hoạch; Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân 

dân; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, tăng cường các hoạt động phòng, chống 

dịch bệnh; quản lý chặt chẽ, bảo đảm chất lượng thuốc và giá thuốc, giá các dịch 

vụ y tế. Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời phát 

hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; Tăng cường công 

tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các ngày lễ, sự kiện 

chính trị quan trọng của đất nước. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; rà 

soát, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là tại các xã đặc biệt khó 

khăn, hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp cứu trợ kịp thời, đảm bảo không để hộ 

dân nào bị thiếu đói trong kỳ giáp hạt. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo trên 

địa bàn. 

8. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2023 

theo hướng tổng thể và toàn diện trên các lĩnh vực. Tăng cường chỉ đạo triển khai 

thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030. 



 

 

11 

9. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Công tác 

bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh quyết liệt với 

các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tệ nạn xã hội,... Thực hiện 

quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, thực hiện tốt 

công tác phòng, chống cháy, nổ; Tiếp tục đẩy mạnh tăng cường kiểm tra, xử lý 

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

thông. 

10. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. 

Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 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. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành 

chính, rà soát rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện 

rà soát thống kê, công khai thủ tục hành chính nội bộ do cơ quan hành chính nhà 

nước ban hành theo đúng tiến độ. Tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ 

chức, bộ máy, tinh giản biên chế; 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 theo kế hoạch. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 3, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Bắc Sơn./. 
 

Nơi nhận:                
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- 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&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện;        

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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