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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /CTr-UBND         Hạ Lang, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm Quý IV/2020 và phân công chỉ đạo thực hiện 

 

Căn cứ Quy chế hoạt động, Chương trình công tác năm 2020; các nhiệm 
vụ phát sinh mới trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện; tiến độ, kết quả 
thực hiện các nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện xây dựng chương 
trình công tác trọng tâm Quý IV và phân công chỉ đạo thực hiện như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Chỉ đạo công tác thu mua xuất bán mía, triển khai sản xuất vụ Đông 
Xuân 2020 – 2021; chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng chống dịch tả lợn 
Châu Phi, bệnh hại cây trồng, vật nuôi; phòng chống đói, rét cho đàn gia súc. 
Đôn đốc triển khai các giải pháp để xã Thị Hoa đạt chuẩn nông thôn mới; các xã 
còn lại tăng từ 01 đến 02 tiêu chí nông thôn mới. Hoàn thành 100 giải ngân 
nguồn vốn sự nghiệp năm 2020. 

2. Chỉ đạo công tác thu NSNN trên địa bàn. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và quyết toán các dự án hoàn 
thành; điều chỉnh các nguồn vốn và hoàn thành 100% chỉ tiêu giải ngân vốn đầu 
tư công năm 2020. 

3. Tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các 
dự án giao thông (đường Động Dơi, đường TL 208); hoàn thành giải phóng mặt 
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 khu dân cư phía Bắc (xóm Nà Ến 2) thị 
trấn Thanh Nhật để bàn giao cho đơn vị thi công và giải ngân theo Kế hoạch. 

4. Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xây dựng các 

Báo cáo, Chương trình, Kế hoạch trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện 

ủy. Chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ 14 và 

kỳ họp thứ 15 HĐND huyện. 

5. Xây dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2021. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THEO THÁNG 

  Tháng 10: 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ công tác tháng 11 năm 2020. Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết ý kiến 

phản ánh kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 13 và các 

kỳ họp HĐND huyện. (Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì tham mưu thực 
hiện) 

2. Triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét cho trâu bò; phòng, 

chống, khống chế, công bố hết dịch tả Lợn Châu Phi khi đủ điều kiện; sẵn sàng 
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phương án ứng phó, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng chống 

cháy rừng 

- Triển khai thỏa thuận hợp tác trồng mía nguyên liệu xuất khẩu giữa 
huyện Hạ Lang và huyện Long Châu, vụ mía năm 2020. 

- Ban hành lại Kế hoạch chi tiết phấn đấu xã Thị Hoa đạt chuẩn nông thôn 
mới trong năm 2020; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới 
chưa đạt. 

(Phòng Nông nghiệp&PTNT chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Triển khai các nội dung tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi 
trường đợt 2 năm 2020 (Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp chủ trì tham mưu thực 
hiện) 

3. Tổ chức Hội nghị chuyên đề giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương 
trình mục tiêu năm 2020; đảm bảo đến 31/10/2020 tỷ lệ giải ngân đạt 70% KH 
vốn được giao. Triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách năm 2021; theo dõi, đôn đốc thực hiện các biện pháp thu NSNN 
những tháng cuối năm. (Phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì tham mưu thực 
hiện) 

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề về chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ 
đọng thuế; thực hiện số thu 2% các dự án xây dựng cơ bản do Sở Giao thông 
vận tải, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh, 
Ban quản lý khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư đang triển khai trên địa bàn huyện; 
thực hiện các nguồn thu: vận tải tư nhân, xây dựng cơ bản tư nhân, hoạt động 
cho thuê nhà, thuê mặt bằng kinh doanh, dịch vụ karaoke... (Chi cục Thuế chủ 
trì tham mưu thực hiện) 

4. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về trật tự xây 

dựng, hành lang giao thông.  

- Triển khai thực hiện và hoàn thành công tác thẩm định các công trình 

xây dựng khởi công mới năm 2021; kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến 

độ thi công công trình và giải ngân vốn.  

- Theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Hạ Lang đẩy 

nhanh tiến độ khắc phục sự cố sạt lở tại xóm Lũng Sươn, xã An Lạc. 

- Triển khai các giải pháp về chuyên môn và huy động nguồn lực để giúp 
xã Thị Hoa xóa 26 nhà tạm, dột nát, cho thực hiện hoàn thành tiêu chí về nhà ở 
dân cư. 

- Phối hợp kiểm tra xác minh việc xử lý vi phạm hành chính về hành vi 
lấn chiếm đất công tại xóm Nam Lý, xã An Lạc theo phản ánh của báo chí. 

(Phòng Kinh tế và hạ tầng chủ trì tham mưu thực hiện) 

5. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, tài 
nguyên, môi trường. 

- Tập trung triển khai thực hiện công tác GPMB 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 khu dân cư phía Bắc (xóm Nà Ến 2) thị trấn Thanh Nhật; giải quyết dứt 
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điểm tồn tại trong công tác GPMB Dự án: Đường từ di tích danh lam thắng cảnh 
quốc gia Động Dơi đến khu du lịch thác Bản Giốc theo kiến nghị của BQLDA 
ĐTXD các công trình giao thông tỉnh. 

- Chủ trì phối hợp phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất giải 
pháp về chuyên môn và huy động nguồn lực để giúp xã Thị Hoa thực hiện 
phương án bảo vệ môi trường đối với các hộ sản xuất kinh doanh, cho thực hiện 
hoàn thành tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. 

(Phòng Tài nguyên và môi trường chủ trì tham mưu thực hiện) 

6. Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, 
đảm bảo hoàn thành đúng hợp đồng ký kết; tập trung đôn đốc thực hiện các dự 
án chuyển tiếp năm 2019 đến nay chưa có số liệu giải ngân hoặc đạt thấp. (Ban 
QLDA đầu tư và xây dựng chủ trì tham mưu thực hiện) 

7. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả duy trì chất lượng phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ và phổ cập 
THCS của 13/13 xã, thị trấn. Đôn đốc tiến độ hoàn thành xây dựng trường Mầm 
non Thị Hoa để đạt chuẩn Quốc gia. (Phòng Giáo dục và đào tạo chủ trì tham 
mưu thực hiện) 

8. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các 

địa phương. Hoàn thành xây dựng đề án thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và 

xây dựng. Chuẩn bị thủ tục trình kỳ họp thứ 14  HĐND huyện bầu bổ sung chức 

vụ Phó Chủ tịch và thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Phòng Nội 

vụ chủ trì tham mưu thực hiện) 

9. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, lần 

thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tham gia các hoạt động chào mừng Lễ kỷ 

niệm 70 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2020). (Phòng Văn 
hóa - thông tin, Trung tâm Văn hóa – truyền thông phối hợp tham mưu thực 
hiện) 

10. Triển khai các nội dung, tổ chức họp xét danh hiệu văn hóa năm 2020. 

(Phòng Văn hóa - thông tin chủ trì tham mưu thực hiện) 

11. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận Trạm Y tế xã Minh Long đạt tiêu chí quốc 

gia về y tế xã (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp tham mưu thực hiện). 

12. Tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Rà soát, đối 

chiếu lại danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được phê duyệt cuối năm 

2019 với các trường hợp được hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19 mà UBND tỉnh đã phê duyệt, để đảm bảo đúng đối tượng được hỗ 

trợ. (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu thực hiện). 

13. Tổ chức Hội nghị Tổng kết 01 năm thực hiện Đề án Chuyển hóa địa 

bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã Lý Quốc (Công 

an huyện chủ trì tham mưu thực hiện). 

14. Triển khai các nội dung công tác tuyển quân năm 2021 (Ban Chỉ huy 
quân sự huyện chủ trì tham mưu thực hiện). 
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Tháng 11: 

 1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm, nhiệm 
vụ công tác trọng tâm tháng 12 năm 2020. Giao nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ, tờ 
trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 - HĐND huyện. (Văn phòng 
HĐND-UBND huyện chủ trì tham mưu thực hiện). 

2. Kiểm tra, chỉ đạo thực hiện gấp rút để hoàn thành các tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới xã Thị Hoa; đôn đốc thực hiện chỉ tiêu di dời chuồng trại gia súc 
ra khỏi gầm sàn nhà ở; tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét 
đàn gia súc trong mùa Đông, khống chế dịch tả lợn Châu Phi, công bố hết dịch 
khi đủ điều kiện. (Phòng Nông nghiệp&PTNT chủ trì tham mưu thực hiện). 

3. Tổ chức Hội nghị chuyên đề giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương 
trình mục tiêu năm 2020; đảm bảo đến 31/11/2020 tỷ lệ giải ngân đạt 90% KH 
vốn được giao. (Phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì tham mưu thực hiện). 

4. Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, tranh thủ thời 
tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình; hướng dẫn các 
xã hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh toán để giải ngân vốn (Phòng Kinh tế và hạ 
tầng, Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện tham mưu thực hiện). 

5. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành GPMB để khởi công xây dựng 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 khu dân cư phía Bắc (xóm Nà Ến 2) thị trấn Thanh 
Nhật (Phòng Tài nguyên – môi trường chủ trì tham mưu thực hiện) 

6. Tổ chức hoạt động Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982 – 20/11/2020); hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm tra, công nhận 
Trường Mầm non Thị Hoa đạt chuẩn quốc gia năm 2020. (Phòng Giáo dục và 
đào tạo chủ trì tham mưu tri thực hiện). 

7. Duy trì triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. (Phòng 
Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp tham mưu triển khai thực hiện). 

8. Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật Quý IV. (Phòng Tư pháp 
chủ trì tham mưu thực hiện). 

9. Đôn đốc hoàn thiện, khắc phục hạn chế, thiếu sót qua đợt kiểm tra cải 
cách hành chính; chuẩn bị các nội dung cho chấm điểm cải cách hành chính năm 
2020 (Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu thực hiện) 

10. Chỉ đạo triển khai các nội dung trong công tác phòng, chống tham 
nhũng, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn huyện. (Thanh tra huyện chủ trì 
tham mưu thực hiện) 

11. Phối hợp, thống nhất với Chính phủ huyện Long Châu (Trung Quốc) 
giải pháp triển khai phương án thu mua, xuất bán vụ mía 2020 và kế hoạch trồng 
vụ mía năm 2021. (Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Văn phòng 
HĐND và UBND huyện tham mưu thực hiện) 

Tháng 12: 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 
năm 2021. Hoàn thiện các văn bản trình kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện. Xây 
dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2021 và Quý I/2021. 
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- Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan 
nhà nước huyện Hạ Lang năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. 

- Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và truyền 
thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. 

- Tổ chức đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2015 năm 2020.  

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

2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác thu mua, xuất bán mía năm 2020. 
Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2020 – 2021; thực hiện công tác 
phòng chống đói, rét cho trâu bò; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 

- Phối hợp Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh tổ chức đánh giá xã 
Thị Hoa đạt chuẩn nông thôn mới. 

(Phòng Nông nghiệp&PTNT chủ trì tham mưu thực hiện) 

3. Tổ chức Hội nghị chuyên đề giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương 
trình mục tiêu năm 2020; giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu vốn đầu tư công 
năm 2020. 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 
2020, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021. 

- Ban hành Quyết định giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi 
ngân sách địa phương; chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kế 
hoạch đầu tư công năm 2021.  

(Phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu 
hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 với kết quả cao nhất (Chi cục Thuế 
chủ trì tham mưu thực hiện) 

4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cấp huyện, cấp 
xã năm 2020. Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn 
năm 2021. 

 - Phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 
2020; thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2020. 

 - Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2021. 

(Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

5. Ban hành Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 
sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, sà soát văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2021. (Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu thực hiện) 

6. Duy trì triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. (Phòng 
Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp tham mưu triển khai thực hiện). 

7. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch trình Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ Huyện ủy. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình 
phát triển kinh tế - xã hôi, quốc phòng – an ninh năm 2020, phương hướng 
nhiệm vụ năm 2021 (Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì tham mưu thực hiện). 
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 Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm Quý IV năm 2020 của UBND 
huyện và nhiệm vụ phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, các đồng chí 
lãnh đạo UBND huyện theo lĩnh vực phân công phụ trách trực tiếp chỉ đạo, đôn 
đốc; các phòng, ban, ngành, địa phương tích cực tham mưu, triển khai thực hiện 
bảo đảm tiến độ, có hiệu quả. 

 UBND huyện giao Văn phòng HĐND – UBND huyện cụ thể hóa việc 
thực hiện Chương trình này bằng Chương trình công tác trọng tâm hàng tháng 
của UBND huyện và phân công chỉ đạo đối với từng nội dung công việc cụ thể; 
hàng tháng, rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện để UBND 
huyện nắm và tiếp tục có chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT, các thành viên UBND huyện; 

- MTTQ huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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