
1 

 

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 4 năm 2020 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
 Công tác Quý II năm 2020 và phân công thực hiện  

 

 

  Căn cứ Quy chế hoạt động và Chương trình công tác năm 2020; chương 

trình công tác của UBND tỉnh và BCH, BTV Huyện ủy, HĐND huyện năm 2020, 

UBND huyện xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện nhiệm vụ công tác Quý 

II như sau:                

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân, triển khai vụ sản 

xuất Hè thu; triển khai phòng chống dịch bệnh đàn vật nuôi; triển khai phương án 

phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

tiêu chí nông thôn mới chưa đạt của xã Thị Hoa. 

2. Tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang đường bộ, vỉa hè trên địa bàn huyện. 

Kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản, san 

lấp đất trái phép và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Kiểm tra, 

đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu 

tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Tăng cường quản lý công tác thu, chi ngân sách đảm bảo chỉ tiêu kế 

hoạch giao.  

4. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. 

5. Xây dựng báo cáo, chương trình, kế hoạch trình Thường trực, Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Chuẩn bị các nội 

dung báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện thường kỳ giữa năm 

2020. 

6. Kiện toàn các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng của huyện về thực hiện chương 

trình, dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng 

huyện Hạ Lang.  

7. Kiểm điểm, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh 

tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THEO THÁNG 

Tháng 4: 
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- Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội tháng , phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2020. (Văn phòng HĐND-UBND 

chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị) 

- Chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân. Hướng dẫn thực hiện quy trình 

đánh giá phận hạng sản phẩm OCOP. Triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát 

triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020. 

Tổ chức hoạt động Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường. Triển khai 

phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. (phòng Nông nghiệp và 

PTNT chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện) 

- Tổng hợp các dự án, công trình có nhu cầu chuyển loại rừng, chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác. (Hạt Kiểm lâm chủ trì tham mưu thực 
hiện) 

- Chỉ đạo đôn đốc thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí chưa 

đạt trong xây dựng Nông thôn mới xã Thị Hoa (phòng Nông nghiệp và PTNT chủ 
trì đôn đốc, tổng hợp báo cáo; các cơ quan: Tài chính – kế hoạch, Văn hóa – 
thông tin, Trung tâm Văn hóa – truyền thông, Kinh tế và hạ tầng, Lao động 

thương binh và xã hội, Giáo dục và đào tạo, Tài nguyên và môi trường và UBND 
xã Thị Hoa theo nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch số 76/KH-UBND, ngày 

06/4/2020 của UBND huyện tham mưu triển khai thực hiện) 

- Triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về 

tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm năm 2020; thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu gai gây hại trên cây 

ngô (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện) 

- Triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án phát triển quỹ đất, phân lô 

nhà ở khu chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật và dự án phát triển quỹ đất, phân lô 

khu dân cư phía Bắc (xóm Nà Ến 2), thị trấn Thanh Nhật. Thực hiện kế hoạch giải 

phóng mặt bằng các dự án chuyển tiếp trên địa bàn huyện. (Phòng Tài nguyên và 
môi trường huyện chủ trì phối hợp BQL Dự án đầu tư và xây dựng huyện và cơ 
quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện) 

- Kiểm tra, báo cáo các vị trí đấu nối và đấu nối trái phép vào Quốc lộ, tỉnh 

lộ trên địa bàn; báo cáo thống kê tình hình vi phạm quy định của pháp luật về quy 

hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 

Ban hành Kế hoạch tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang đường bộ, vỉa hè trên địa 

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

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại một số cơ quan và 

địa phương. Thực hiện các nội dung tổng kết Chương trình tổng thể CCHC giai 

đoạn 2011-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030  

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

- Đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn 

quốc gia trong năm 2020; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án "Giáo dục 

hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông" giai 
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đoạn 2018-2025" (phòng Giáo dục và đào tạo huyện chủ trì tham mưu triển khai 

thực hiện) 

- Kiểm tra liên ngành việc kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn (Phòng 
Văn hóa–thông tin chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông lưu động tại các địa bàn 

cơ sở về phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Trung tâm Văn hóa – truyền thông 

huyện chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp, phương án phòng, 

chống dịch COVID-19. (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế theo chức năng nhiệm vụ phối 
hợp cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tham mưu triển khai thực hiện). 

- Kiểm tra việc hành nghề y – dược tư nhân trên địa bàn. (Phòng Y tế chủ trì 

tham mưu triển khai thực hiện) 

- Ban hành Quy chế phối hợp giữ 03 lực lượng Công an, Quân sự, Biên 

phòng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ và kế 

hoạch phối hợp giữa 03 lực lượng năm 2020. (Công an huyện chủ trì tham mưu 

triển khai thực hiện) 

- Xây dựng báo cáo, chương trình, kế hoạch trình Thường trực, Ban Thường 

vụ Huyện ủy. (các cơ quan thành viên UBND huyện tham mưu thực hiện) 

Tháng 5: 

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

hội tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2020. (Văn phòng HĐND-

UBND chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị) 

- Chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân. Bảo đảm phương án phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. (phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối 
hợp các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện) 

- Chỉ đạo đôn đốc thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí chưa 

đạt trong xây dựng Nông thôn mới xã Thị Hoa (phòng Nông nghiệp và PTNT chủ 
trì đôn đốc, tổng hợp báo cáo; các cơ quan: Tài chính – kế hoạch, Văn hóa – 
thông tin, Trung tâm Văn hóa – truyền thông, Kinh tế và hạ tầng, Lao động 

thương binh và xã hội, Giáo dục và đào tạo, Tài nguyên và môi trường và UBND 
xã Thị Hoa theo nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch số 76/KH-UBND, ngày 

06/4/2020 của UBND huyện tham mưu triển khai thực hiện) 

- Triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án phát triển quỹ đất, phân lô 

nhà ở khu chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật và dự án phát triển quỹ đất, phân lô 

khu dân cư phía Bắc (xóm Nà Ến 2), thị trấn Thanh Nhật. Thực hiện kế hoạch giải 

phóng mặt bằng các dự án chuyển tiếp trên địa bàn huyện. (Phòng Tài nguyên và 

môi trường huyện chủ trì phối hợp BQL Dự án đầu tư và xây dựng huyện và cơ 
quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện) 

- Kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, xử lý tình trạng khai thác khoáng 

sản, san lấp đất trái phép và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện  

(phòng Tài nguyên và môi trường chủ trì tham mưu thực hiện) 
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- Tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang đường bộ, vỉa hè trên địa bàn huyện 

theo kế hoạch đã ban hành. Tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ quản lý quy 

hoạch, đất đai, trật tự đô thị, hành lang giao thông năm 2020 (Phòng Kinh tế và hạ 
tầng huyện chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Tổ chức cuộc họp chuyên đề thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 

2020. Báo cáo 6 tháng đầu năm thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí (phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội (Hội nghị) điển hình tiến tiến cấp cơ sở. Kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại một số cơ quan và địa phương. 

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

- Kiện toàn các Ban Chỉ đạo, các Hội đồng của huyện về thực hiện chương 

trình, dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng 

huyện Hạ Lang. (Các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và Hội đồng chủ trì tham 

mưu) 

- Xây dựng báo cáo, chương trình, kế hoạch trình Thường trực, Ban Thường 

vụ Huyện ủy. (các cơ quan thành viên UBND huyện tham mưu thực hiện) 

Tháng 6: 

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

hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. 

(Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan 
tham mưu thực hiện) 

- Chỉ đạo tiếp tục thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân, triển khai kế hoạch 

sản xuất vụ Hè thu (phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp các cơ quan 

liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện) 

- Chỉ đạo đôn đốc thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí chưa 

đạt trong xây dựng Nông thôn mới xã Thị Hoa (phòng Nông nghiệp và PTNT chủ 

trì đôn đốc, tổng hợp báo cáo; các cơ quan: Tài chính – kế hoạch, Văn hóa – 
thông tin, Trung tâm Văn hóa – truyền thông, Kinh tế và hạ tầng, Lao động 
thương binh và xã hội, Giáo dục và đào tạo, Tài nguyên và môi trường và UBND 

xã Thị Hoa theo nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch số 76/KH-UBND, ngày 

06/4/2020 của UBND huyện tham mưu triển khai thực hiện) 

- Đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển tiếp và giải 

ngân vốn đầu tư công (Phòng Kinh tế và hạ tầng, BQL dự án đầu tư và xây dựng, 

phòng Tài chính – kế hoạch, UBND các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ tham 

mưu triển khai thực hiện) 

- Tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng các dự án quy hoạch phát triển đô 

thị huyện Hạ Lang theo kế hoạch sử dụng đất 2020; Giải quyết các tồn tại vướng 

mắc phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện.  

(Phòng Tài nguyên và môi trường huyện chủ trì phối hợp BQL Dự án đầu tư và 
xây dựng huyện và cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện) 

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền văn bản pháp luật Quý II năm 2020 (Phòng 

Tư pháp chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 
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- Chỉ đạo triển khai tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 (phòng Giáo 

dục và đào tạo huyện chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương (phòng Nội vụ chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (Công an 
huyện chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

 - Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 (phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì tham mưu triển khai thực 
hiện) 

- Xây dựng, hoàn thiện các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND 

huyện thường kỳ giữa năm 2020 (các cơ quan thành viên UBND huyện tham mưu 

thực hiện) 

- Xây dựng báo cáo, chương trình, kế hoạch trình Thường trực, Ban Thường 

vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy. (các cơ quan thành viên UBND huyện tham mưu 

thực hiện) 

 Trên đây là Chương trình công tác Quý II/2020 và phân công thực hiện, 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo bổ sung nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo từng 

tháng và 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 tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ đã giao tại các hội nghị thường kỳ của UBND./. 

Nơi nhận:                                                          
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND, các ban HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- MTTQ huyện; 

- Các phòng, ban ngành, tổ chức đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                      
                        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                 Đoàn Quốc Chính 
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