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Công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2021 

 
  

 I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 

1. Tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh 

tế - xã hội, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn 

vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, các nhóm 

nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. 

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, huy động cả hệ thống 

chính trị tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo triển khai Khu cách ly y tế 

tập trung phòng, chống Covid-19 của huyện đảm bảo theo quy định. Thực hiện tốt 

nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra y tế đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất 

khẩu từ vùng dịch qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Đẩy mạnh sản xuất vụ mùa năm 2021. Tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp 

năm 2021; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật 

trong sản xuất. Thực hiện tốt công tác phòng, chống sâu bệnh hại trên cây trồng. 

Chủ động các phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; tuyên truyền để 

người dân nhận thức và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh sạt lở đất, 

đá, ngập úng,... trong mùa mưa bão. Thực hiện tốt công tác trồng rừng, đẩy mạnh 

xã hội hóa đầu tư trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. 

Tổ chức phát động sản xuất các sản phẩm chủ lực của huyện theo hướng nông 

nghiệp tốt; đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm 

OCOP. 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 đối với các sản phẩm nông 

nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh triển khai kinh tế số, quảng bá sản 

phẩm Na Chi Lăng và các sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử. Thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch số 172/KH-UBND, ngày 15/7/2021 của UBND huyện 

về tổ chức các hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản 

phẩm Na Chi Lăng và các sản phẩm nông sản trên nền tảng kỹ thuật số năm 2021. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển 

hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 25/11/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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.  
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3. Thực hiện và tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho người có 

công, đối tượng Bảo trợ xã hội. Tham mưu ban hành quyết định giải quyết chế độ 

kịp thời. Thực hiện chi trả đúng chế độ chính sách theo quy định. Tiếp tục kiểm tra 

giám sát công tác hỗ trợ theo chính sách Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về công tác xác 

định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật các xã, thị trấn.  

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ 

và Quyết định số 23/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.  

4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện. Tăng cường tuyên truyền công tác 

giải phóng mặt bằng Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ; Khu đô thị phía 

Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ; tuyến đường thị trấn Chi Lăng - xã Y Tịch; Đường 

Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng 

Sơn. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất công trên 

địa bàn huyện theo kế hoạch. 

 5. Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định pháp luật lĩnh vực Tài nguyên - Môi 

trường trên địa bàn huyện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất 

đai; làm tốt công tác thu gom vận chuyển, xử lý rác thải tại địa bàn được cung cấp 

dịch vụ và thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn. 

 6. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách; kiểm soát 

chặt chẽ công tác chi ngân sách. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, thanh tra, 

kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách. Đẩy 

nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất công. Tiếp tục Chỉ 

đạo Ban Chỉ đạo thu ngân sách và Hội đồng tư vấn thuế cấp xã rà soát Khu vãng 

lai xây dựng cơ bản. Tăng cường thu nợ thuế; kiểm tra, rà soát thu phí kinh doanh 

dịch vụ vận tải trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để cải 

thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2021, phấn đấu 

tăng 01 bậc so với năm 2020. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 193/KH-UBND 

ngày 20/8/2021 của UBND huyện Chi Lăng về triển khai, thực hiện Đề án cải cách 

thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 2021 - 2025 định hướng 

đến năm 2030; Đề án số 16/ĐA-UBND, ngày 23/8/2021 của UBND huyện Chi 

Lăng về sắp xếp thôn, khu phố năm 2021 trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

7. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn giá cả, thị trường; đảm bảo kiểm 

soát lưu thông hàng hóa, không để tình trạng găm hàng, khan hiếm hàng hóa trong 

phòng, chống dịch Covid-19; cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất 

và tiêu dùng.  

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ lớn của 

đất nước gắn với chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tuyên truyền 

Nhân dân không chủ quan và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về bảo tồn, phát huy các giá trị di tích Quốc gia đặc biệt - di tích lịch sử Chi 

Lăng gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 
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quyết số 22-NQ/HU, ngày 03/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tháo gỡ 

khó khăn hạng mục Đền Chi Lăng và toàn bộ khu di tích Chi Lăng. 

Tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam 

(02/9/1945-02/9/2021); kỷ niệm 91 năm Ngày Xô Viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930-

12/9/2021); kỷ niệm 81 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2021) đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

9. Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học. Chỉ 

đạo các đơn vị trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19; khai giảng năm học mới 2021 - 2022 diễn ra ý nghĩa, trang trọng tiết 

kiệm, vui tươi, an toàn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

10. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; tăng cường 

công tác y tế dự phòng. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc 

thực phẩm. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường 

công tác tuyên truyền thực hiện tốt yêu cầu 5K của Bộ Y tế.  

Thực hiện tốt nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra y tế đối với phương tiện vận 

chuyển hàng hóa xuất khẩu từ vùng dịch qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn đảm bảo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa nông sản, đặc biệt là sản 

phẩm Na Chi Lăng và các sản phẩm OCOP của huyện. 

11. Duy trì tốt chế độ trực theo quy định, tiếp tục tổ chức huấn luyện theo kế 

hoạch. Tiếp tục tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2021 theo đúng 

kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ 05 xã (xã Lâm Sơn, 

xã Vân Thủy, xã Vân An, xã Chiến Thắng, xã Liên Sơn) năm 2021. 

Tăng cường đẩy mạnh công tác đấu tranh truy quét các loại tội phạm, phòng 

chống tệ nạn xã hội. Thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn giao 

thông, giảm cả ba tiêu chí. Đẩy mạnh công tác cấp, quản lý thẻ căn cước công dân 

đảm bảo theo quy định. 

12. Tăng cường thực hiện chủ đề năm 2021 về “Siết chăṭ kỷ cương, tăng 

cường trách nhiệm, quyết liêṭ hành đôṇg, sáng taọ bứt phá”. Tăng cường kiểm 

tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra công vụ năm 2021. Tiếp tục thực hiện 

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. Nâng cao chất lượng tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp 

luật của Nhân dân. 

 II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ 

1. Dự giao ban Thường trực Huyện ủy  

Thời gian dự kiến:  - 14h00, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (Thứ sáu). 

      - 14h00, ngày 22 tháng 9 năm 2021 (Thứ tư). 

2. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, kỳ thứ mười lăm 

Thời gian dự kiến: 8h00 phút, ngày 24 tháng 9 năm 2021 (Thứ sáu). 
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3. Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

Thời gian: 7h30 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2021 (Thứ tư). 

4. Họp UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2021 

Thời gian: 7h30 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2021 (Thứ hai). 

4.1. Thông qua dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an 

ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, mục tiêu 3 tháng cuối năm 2021 (Trình Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện).   

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

4.2. Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 11-

CT/HU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống 

buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn 2016-2021 (Trình Ban Thường 

vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện).  

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

4.3. Thông qua dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 9 

tháng đầu năm 2021. 

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

4.4. Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 9 

tháng đầu năm 2021.  

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

5. Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

Tổ chức vào các ngày 08, 15 tháng 9 năm 2021. 

Trên đây là Chương trình công tác tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Chi 

Lăng. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có thay đổi, bổ sung, UBND huyện 

sẽ có thông báo sau./. 

 
 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy;  B/c 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy và các Ban của HĐND huyện; 

- MTTQVN huyện và các đoàn thể huyện;  

- Các phòng, ban, đơn vị huyện; 

- CVP, PCVP, VP HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn; 

- Các tổ chức Hội;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP (TĐT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
Nghiêm Xuân Thành 
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