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CHƯƠNG TRÌNH 
 Công tác Quý I năm 2021 và phân công thực hiện  

 

 Căn cứ Quy chế hoạt động và Chương trình công tác năm 2021, UBND huyện 

xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I như sau:  

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tổng kết công tác năm 2020. Triển khai thực hiện Quyết định của UBND 

tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 

01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. 

Ban hành quyết định giao chỉ tiêu; các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2021.  

2. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Chương trình trọng tâm, nội dung đột 

phá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI. Báo cáo tổng kết đánh giá thực 

hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện khóa XIX ban hành trong 

nhiệm kỳ 2016 – 2021; chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển 

khai cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

3. Chỉ đạo tổ chức và quản lý các Lễ hội đầu xuân Tân Sửu năm 2021 trên 

địa bàn. Thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng 

bảo trợ xã hội, hộ nghèo, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện, các đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ trực tết trên địa bàn huyện. 

4. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự đô thị 

và hành lang giao thông. Tập trung giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt 

bằng các dự án tại trung tâm huyện để sớm bàn giao cho thi công. Đôn đốc hoàn 

thiện thủ tục hồ sơ các công trình khởi công mới để sớm triển khai thi công. 

Chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết KNTC; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Thanh tra tỉnh tại huyện 

Hạ Lang 

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. 
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6. Triển khai các hoạt động thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tổ chức 

Lễ hội giao nhận quân năm 2021. 

7. Sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THEO THÁNG 

Tháng 1:  

- Triển khai chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020 – 2021; Theo 

dõi, đôn đốc hoàn thành, báo cáo công tác xuất bán vụ mía năm 2020. Giao chỉ 

tiêu tiêm phòng, đưa chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà năm 2021; tổ chức 

kiểm tra công tác phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tiếp tục 

hoạt động kiểm soát vận chuyển trâu, bò, lợn ra vào, đi qua địa bàn huyện. Xây 

dựng kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021; kế hoạch chi tiết xây 

dựng xã Lý Quốc, xã Cô Ngân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 

– 2025; chuẩn bị các nội dung cho tổ chức Lễ công bố xã Thị Hoa đạt chuẩn 

Nông thôn mới năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề 

của HĐND huyện ban hành trong nhiệm kỳ 2016-2021 trong lĩnh vực Nông 

nghiệp và PTNT. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo 

thực hiện Chương trình sản xuất hàng hóa nông – lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 

2026 và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Nghiên cứu đề xuất tiếp nhận kết quả 

nghiên cứu thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền 

vững vùng Tây Bắc”. Triển khai nội dung theo Quyết định số 957/QĐ-TTg, ngày 

06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ 

sông, bờ biển đến năm 2030. Rà soát các sản phẩm địa phương có tiềm năng, vận 

động hướng dẫn chủ thể có sản phẩm lập hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng 

OCOP. Xây dựng phát động thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đôn đốc và hoàn thành  thu, nộp Quỹ Phòng, 

chống thiên tai năm 2020. (Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, UBND các xã, thị trấn tham mưu triển khai thực hiện). 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2021 

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia năm 2021. Tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi 

ngân sách địa phương năm 2021. Ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác 

thu NSNN năm 2021 và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa 

phương năm 2021. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2020; giao chỉ tiêu 

kế hoạch vốn đầu tư năm 2021. Rà soát, đôn đốc thu hồi tạm ứng các dự án thuộc 

ngân sách trung ương và địa phương. Rà soát, báo cáo việc phân bổ kinh phí Đại 



3 

 

  

hội Đại biểu Phụ nữ các cấp (Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì tham mưu thực 

hiện) 

- Triển khai thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư 

bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và thu phí môn bài, thu thuế năm 2021. (Chi 

cục Thuế chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành việc lắp đặt đèn điện trang trí các 

tuyến đường khu vực trung tâm huyện trước Tết Nguyên Đán. Triển khai, hoàn 

thiện thủ tục hồ sơ các danh mục công trình tỉnh bố trí vốn bổ sung cuối năm 

2020 để tổ chức thi công ngay sau Tết Nguyên đán. Đề xuất Ban Thường vụ 

Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thị trấn Thanh 

Nhật giai đoạn 2021 – 2025 và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Xây dựng Kế 

hoạch thực hiện nội dung đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI 

về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021 – 2025. Thống kê các vi phạm 

về cơi nới dựng lều lán, để quầy sạp buôn bán, phương tiện dừng đỗ không đúng 

nơi quy định lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trái phép và đề xuất phương án xử 

lý; phối hợp Thanh tra Sở giao thông vận tải và UBND các xã, thị trấn xử lý các 

vi phạm về kết cấu giao thông đường bộ; kiểm tra, xử lý vi phạm trong phạm vi 

đường bộ. Ban hành Kế hoạch tổ chức bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 

2021. Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo đề nghị 

của Sở Công thương tại Văn bản số 25/SCT-QLTM&XNK, ngày 06/01/2021. 

Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND, ngày 

15/12/2016 cuả HĐND huyện về đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý đất đai, 

quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị và bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên 

địa bàn huyện Hạ Lang; Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, ngày 15/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân huyện về Đề án hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2016 – 2021. (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì tham mưu thực 

hiện) 

- Ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 2765/KH-BCĐ389, ngày 10/11/2020 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về 

tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt 

động thương mại điện tử. (Đội Quản lý thị trường số 5 chủ trì tham mưu thực 

hiện) 

- Triển khai công tác thống kê đất đai năm 2020, xây dựng hoàn thành Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 để trình tỉnh thẩm định; tiến hành lập Quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hạ Lang. Chỉ đạo tăng cường thực hiện các 

thủ tục về bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của tỉnh. (Phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tập trung giải quyết vướng mắc phục vụ cho giải phóng mặt bằng dự án 

xây dựng khu quy tập mộ thị trấn Thanh Nhật; tiếp tục nghiên cứu phương án và 

tổ chức đối thoại với nhân dân để tạo đồng thuận cho thực hiện giải phóng mặt 
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bằng dự án phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở khu chợ trung tâm thị trấn Thanh 

Nhật; dự án Phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở khu dân cư phía Bắc (xóm Nà Ến 2) 

thị trấn Thanh Nhật. (Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban 

Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện tham mưu thực hiện) 

- Tổ chức sắp xếp lại đơn vị theo chủ trương chấp thuận của UBND tỉnh tại 

Quyết định số 2819/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020. Triển khai công tác quy hoạch 

hai bên đường Khu danh lam thắng cảnh Động Dơi, xã Đồng Loan để báo cáo 

UBND tỉnh vào tháng 5/2020. Chuẩn bị nội dung phục vụ kế hoạch thanh tra 

chuyên ngành kho bạc. Triển khai, hoàn thiện thủ tục hồ sơ các danh mục công 

trình thuộc nguồn vốn chi cân đối ngân sách địa phương năm 2021 để tổ chức thi 

công ngay sau Tết Nguyên đán (Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện chủ 

trì tham mưu thực hiện). 

- Giao biên chế công chức cơ quan chuyên môn UBND huyện năm 2021; 

xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, 

công chức cấp xã giai đoạn 2021 – 2025. Rà soát, thống kê cơ sở vật chất phục vụ 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026; đề xuất Thường trực Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cuộc 

bầu cử. Rà soát, báo cáo nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo. 

Họp xét khen thưởng và ban hành Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2020; triển khai đăng ký các 

danh hiệu thi đua năm 2021; ban hành Chỉ thị về phát động phong trào thi đua 

năm 2021 và phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày 

Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/2941 – 

28/01/2021) và 60 năm Cao Bằng thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh khi Người về thăm Cao Bằng năm 1961. Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm 

điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm 

vụ cải cách hành chính năm 2021. (Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2020 – 2021. Lập kế hoạch thực hiện các 

chỉ tiêu về giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021. Kiểm kê, 

đề xuất bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1. Phối hợp thực hiện Kế hoạch số 

01/KH-SGD&ĐT, ngày 04/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn 

sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Tiếp tục triển khai chuẩn bị cho tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và tham 

gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Cao Bằng (cấp huyện hoàn thành trước ngày 

03/3/2021; cấp tỉnh dự kiến khai mạc ngày 16/3/2021) (Phòng Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện các biện pháp, công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán 

và tại các Lễ hội đầu xuân. (Phòng Y tế chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Ban hành quyết định giao chỉ tiêu các danh hiệu văn hóa năm 2021; Kế 

hoạch tổ chức Lễ hội chùa Sùng Phúc và các Lễ hội đầu xuân Tân Sửu 2021. Xây 
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dựng kế hoạch khảo sát tiềm năng thế mạnh của địa phương về du lịch như Động 

Dơi, Đền thờ Tô Thị Hoạn, chùa Sùng Phúc, cây nghiến di sản, hoa Trạng 

nguyên, hoa Dã quỳ... làm căn cứ cho xây dựng Kế hoạch thực hiện nội dung đột 

phá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI về khai thác tiềm năng du lịch 

giai đoạn 2021 – 2025 và phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy xem xét lại hồ 

sơ, tính pháp lý của Di tích Đền thờ Tô Thị Hoạn để báo cáo Thường trực Huyện 

ủy cho ý kiến. (Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Rà soát hệ thống loa truyền thanh tại các xã, xóm và đề xuất phương án 

trang bị. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT 

mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới dịp Xuân Tân Sửu 2021. Tổ 

chức luyện tập và tham dự Hội thi hát dân ca giao duyên – Trình diễn trang phục 

dân tộc tỉnh Cao Bằng năm 2021. Chuẩn bị các nội dung cho chương trình văn 

nghệ chào mừng Lễ hội Chùa Sùng Phúc, Lễ hội giao nhận quân. Tiếp tục triển 

khai Kế hoạch số 227/KH-UBND, ngày 01/12/2020 của UBND huyện về tổ chức 

Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ IX, 

tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh năm 2021 – 2022. Tăng cường công 

tác thông tin tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 

kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2021),... (Trung tâm Văn hóa và Truyền thông chủ trì thực hiện) 

- Bố trí phương tiện đón, đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua 

địa bàn huyện đi cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 và lập hồ sơ thanh 

quyết toán theo quy định. Xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-

NQ/TW, ngày 26/4/2017 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của 

các cấp ủy đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Tổ 

chức tiếp nhận, cấp gạo cứu đói và triển khai chương trình an sinh xã hội dịp Tết 

Nguyên Đán đến đối tượng chính sách trên địa bàn. Xây dựng Kế hoạch thăm, 

chúc tết, các đối tượng người có công, đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, các 

cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. 

Giao và tổ  chức thực hiện chỉ tiêu công tác giảm nghèo năm 2021. (Phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác dân tộc năm 2021; Kế hoạch 

thực hiện Đề án “tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn năm 2021 (Phòng Dân tộc chủ trì thực 

hiện) 

- Tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định. Ban hành Kế hoạch công 

tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2021. (Thanh tra 

huyện chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng 

đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết KNTC; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Thanh tra tỉnh 
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tại huyện Hạ Lang (Thanh tra huyện chủ trì tham mưu nội dung thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết KNTC; các chủ đầu tư chủ trì tham mưu công tác quản lý 

đầu tư xây dựng cơ bản; Ban QLDA đầu tư và xây dựng chủ trì, phối hợp Văn 

phòng HĐND-UBND huyện tham mưu làm đầu mối thông tin, bảo đảm điều kiện 

phục vụ). 

- Ban hành kế hoạch xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2021; kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giám định tư pháp; công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, 

ngưng hiệu; tổ chức đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2020. (Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng pháo. Tổ chức Hội nghị sơ kết cụm an ninh liên hoàn các 

huyện Hạ Lang, Trùng Khánh, Quảng Hòa. Ban hành các Kế hoạch công tác Ban 

Chỉ đạo 138 huyện năm 2021 (Công an huyện chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng 

– an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ và ban hành các Kế hoạch thực hiện năm 

2021. Tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa 

phương; chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân 

sự năm 2021. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ kết luận địa bàn các cấp sau sát nhập và 

báo cáo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.. (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì tham mưu 

thực hiện) 

- Xây dựng, ban hành Chương trình công tác năm 2021 và Quý I; tổ chức 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Triển khai sơ kết phong trào 

“Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh đạo, an ninh biên giới quốc trong tình 

hình mới” năm 2020. Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử năm 2021. Ban hành Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 và Kế hoạch thăm, chúc tết, các đối tượng người có công, đối 

tượng thuộc diện chính sách xã hội, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân 

dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. (Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ 

trì tham mưu thực hiện) 

Tháng 2 

- Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán; báo cáo tình 

hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 2, phương 

hướng nhiệm vụ công tác tháng 3/2021. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác 

triển khai chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 tại các xã, thị trấn. (Văn phòng 

HĐND và UBND huyện chủ trì tham mưu thực hiện) 
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- Ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021; kế 

hoạch chi tiết phấn đấu xây dựng xã Lý Quốc, xã Cô Ngân đạt chuẩn nông thôn 

mới giai đoạn 2021 – 2025; tổ chức Lễ Công bố xã Thị Hoa đạt chuẩn Nông thôn 

mới. Theo dõi, đôn đốc công tác phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật 

nuôi; tiếp tục hoạt động kiểm soát vận chuyển trâu, bò, lợn ra vào, đi qua địa bàn 

huyện. Tổ chức phát động thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dịp 

Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. Báo cáo đề xuất tiếp nhận kết quả nghiên 

cứu thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững 

vùng Tây Bắc”. Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án nông nghiệp đang triển 

khai. (Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp theo chức 

năng chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Thực hiện công tác quyết toán ngân sách năm 2020. Báo cáo kết quả thu, 

nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020. (Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì 

tham mưu thực hiện) 

- Tổ chức cuộc họp chuyên đề về thu ngân sách năm 2021. (Chi cục Thuế 

chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện khóa XVI về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021 – 2025. Xử 

lý các vi phạm về cơi nới dựng lều lán, để quầy sạp buôn bán, phương tiện dừng 

đỗ không đúng nơi quy định lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trái phép; theo dõi, 

nắm tình hình, kiểm tra và xử lý các vi phạm về quy hoạch, xây dựng, trật tự đô 

thị và hành lang giao thông trên địa bàn huyện. Đôn đốc thực hiện các danh mục 

công trình bổ sung vốn cuối năm 2020 (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối 

hợp UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện) 

- Đôn đốc tổ chức thi công các công trình tỉnh bố trí vốn bổ sung cuối năm 

2020 và nguồn vốn chi cân đối ngân sách địa phương năm 2021 ((Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng, Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện chủ trì triển khai) 

- Tổ chức giải phóng mặt bằng các dự án quy hoạch tại trung tâm huyện và 

bàn giao cho thi công. (Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện tham mưu thực hiện) 

- Triển khai công tác giải phóng mặt bằng công trình đường tỉnh 206 (xã Đàm 

Thủy, huyện Trùng Khánh) – cửa khẩu Lý Vạn (xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang), tỉnh 

Cao Bằng. (Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu thực hiện). 

- Tăng cường triển khai các phương án quản lý đất đai; theo dõi, nắm tình 

hình, kiểm tra và xử lý các vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện (Phòng Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện) 

- Tiếp tục triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 

2030; tổ chức giải phóng mặt bằng và giải quyết các vướng mắc liên quan đến 

giải phóng mặt bằng các công trình thi công trên địa bàn huyện. (Phòng Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu thực hiện) 
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- Tiếp tục tổ chức thăm, chúc tết, chuyển quà từ các nguồn hỗ trợ đến đối 

tượng chính sách; cấp phát gạo cứu đói dịp Tết Nguyên Đán. (Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu thực hiện) 

 - Tổ chức kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết 

nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Ban hành Kế hoạch bảo đảm tài chính thực hiện 

Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030. (Phòng Y tế chủ trì triển 

khai thực hiện) 

- Tiếp tục duy trì, bảo đảm lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

dịch COVID-19 (Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện phối hợp triển khai thực 

hiện) 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng 

Xuân Tân Sửu năm 2021. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Kiểm tra, quản lý tổ chức Lễ hội chùa Sùng Phúc và các Lễ đầu xuân tại 

các địa phương. (Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị cho tổ chức cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2016. (Phòng Nội 

vụ chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tổ chức Lễ hội giao, nhận quân năm 2021 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

chủ trì tham mưu thực hiện) 

 - Tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.  (Công 

an huyện chủ trì triển khai thực hiện) 

Tháng 3 

- Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II/2021; tổ chức kiểm tra việc 

triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tại các xã, thị trấn. 

(Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tổng hợp, đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2020 – 2021. Tiếp tục 

hoạt động kiểm soát vận chuyển trâu, bò, lợn ra vào, đi qua địa bàn huyện;  theo 

dõi, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và kiểm soát giết 

mổ; triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021. 

(Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp theo chức năng 

chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra và xử lý các vi phạm về đất đai trên địa 

bàn huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện) 



9 

 

  

- Theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra và xử lý các vi phạm về quy hoạch, xây 

dựng, trật tự đô thị và hành lang giao thông trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện) 

- Kiểm tra tiến độ thi công tác công trình trên địa bàn (Tổ công tác đôn đốc, 

hướng dẫn giải ngân chủ trì thực hiện) 

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền văn bản pháp luật Quý I năm 2021. 

(Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu thực 

hiện) 

- Tổ chức kiểm tra liên ngành việc kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn 

huyện. (Phòng Văn hóa và thông tin chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 (Chi cục Thống kê chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chương 

trình trọng tâm, báo cáo trình Thường trực, BTV Huyện ủy. Chuẩn bị các nội 

dung trình Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quý I/2020. (Các cơ quan trực thuộc 

liên quan tham mưu thực hiện) 

Trên đây là Chương trình công tác Quý I năm 2021 và phân công thực hiện. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tổ chức thực hiện. 

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả triển 

khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã giao tại các hội nghị thường kỳ của 

UBND./. 

 

Nơi nhận:                                                          
- UBND tỉnh (B/c); 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT-TH. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
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