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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác Quý II năm 2021 và phân công thực hiện 
 

Căn cứ Quy chế hoạt động và Chương trình công tác năm 2021; chương 

trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện năm 2021, Ủy ban nhân dân 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 kế hoạch 

sản xuất vụ Hè thu. Thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các mô hình, dự án nông lâm nghiệp giai 

đoạn 2015 – 2020; triển khai Kế hoạch thực hiện năm 2021.   

2. Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ 

bản, giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt 

bằng các dự án đang triển khai. Tổ chức di dời chợ việc buôn bán kinh doanh tại 

trung tâm huyện đến chợ tạm. Theo dõi, kiểm tra, ngặn chặn, xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, hành lang giao thông, đổ đất thải trái 

phép xuống đất chưa chuyển mục đích sử dụng. 

3. Tăng cường quản lý công tác thu, chi ngân sách đảm bảo tiến độ theo chỉ 

tiêu kế hoạch giao.  

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

COVID-19; các biện pháp ngăn chặn bệnh Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu 

Phi, Viêm da nổi cục trên trâu, bò tái phát, lây lan. 

5. Triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI: phát triển giao thông nông thôn; phát triển 

du lịch; phát triển thị trấn Thanh Nhật; sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp. 

6. Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đôn đốc 

thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

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

Thường vụ Huyện ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Phối hợp Thường 

trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ nhất 

và kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

8. Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và 

giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021. 
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THEO THÁNG 

Tháng 4: 

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

tháng, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2021. (Văn phòng HĐND-UBND 

huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện) 

- Chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ đông xuân; tăng cường ngăn chặn bệnh Lở 

mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Chỉ đạo các 

xã, thị trấn thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng (Thay thế Ban Quản lý thủy nông). Triển khai phương án 

phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết 

quả thực hiện các mô hình, dự án nông lâm nghiệp giai đoạn 2015 – 2020; xây 

dựng và triển khai chương trình sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp năm 2021. 

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

trường. Tổ chức Lễ công bố xã Thị Hoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

Triển khai công tác trồng rừng năm 2021. (Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì 
phối hợp với UBND các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển 
khai thực hiện) 

- Triển khai các nội dung tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt I năm 2021. 

Báo cáo kết quả thống kê tổng đàn vật nuôi tại thời điểm 01/4. (Trung tâm Dịch 
vụ Nông nghiệp chủ trì phối hợp UBND các xã, thị trấn thực hiện) 

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi NSNN. Hướng dẫn 

chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, 

chống dịch COVID-19. Đôn đốc thu hồi tạm ứng các dự án thuộc ngân sách địa 

phương. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ sở nhà, đất, kê khai sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất đối với tất cả các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Báo cáo việc bán 

tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá một số 

trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2018 – 2020 phục vụ hoạt động 

giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. (Phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì tham 
mưu triển khai thực hiện) 

- Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Đội chống thất thu ngân sách và 

thu hồi nợ đọng thuế; tiếp tục rà soát, lập phương án thu từ các nguồn thu cho 

ngân sách. (Chi cục Thuế huyện chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Tổ chức gặp gỡ, trao đổi với nhân dân để tháo gỡ khó khăn trong giải 
phóng mặt bằng các dự án đang triển khai tại thị trấn Thanh Nhật. (Phòng Tài 
nguyên và môi trường huyện chủ trì phối hợp BQL Dự án đầu tư và xây dựng 
huyện và các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện) 

- Kiểm tra hồ sơ, xác định nguồn gốc và hiện trạng các khu đất: Trụ sở 
Thuế (cũ); nhà trước đây UBND huyện cho công dân ở tạm (tại đường lên Trụ sở 
UBND huyện); đất phía trước nhà bia ghi tên liệt sỹ thị trấn Thanh Nhật. (Phòng 
Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Hoàn thành công tác đầu tư chợ tạm và tổ chức di dời chợ trung tâm huyện. 
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Lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Báo 
cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP, ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban 
hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với 
công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì tham 
mưu triển khai thực hiện) 

- Theo dõi, kiểm tra, ngặn chặn, xử lý vi phạm và báo cáo tình hình vi phạm 

quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, hành lang an toàn 

giao thông. (Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 51 chủ trì phối hợp UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện) 

- Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản 

đang triển khai. (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, BQL Dự án đầu tư và xây dựng huyện 

triển khai thực hiện) 

- Tổ chức làm việc với Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra 

công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 tại huyện; thực hiện các 

chỉ tiêu giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2021; triển 

khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2021 và chuẩn bị nội dung 

phục vụ công tác kiểm tra của Ban Tổ chức cuộc thi tại huyện. Báo cáo công tác 

quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các trường học trực thuộc và các trường hợp 

cán bộ, giáo viên đến thời hạn luân chuyển, điều động. Báo cáo thống kê nhu cầu 

cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện. (Phòng Giáo 

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

- Kiểm tra việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động các cơ sở, doanh nghiệp, 

HTX sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Rà soát, thẩm định, phân loại hồ sơ 

còn tồn đọng đối với những trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị các 

cấp có thẩm quyền xét khen thưởng thành tích kháng chiến. Báo cáo kết quả thực 

hiện năm 2020 và rà soát nhu cầu hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã 

hội năm 2021. Xác minh thông tin chấp hành hợp đồng lao động và cư trú của 

người lao động đối với 01 công dân xã Thị Hoa không về nước sau khi kết thúc 

hợp đồng lao động. Chuẩn bị nội dung làm việc với Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội kiểm tra, đánh giá kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm theo dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia việc làm năm 2021. (Phòng 
Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã 

năm 2021. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo 

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 29/6/2011 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Bảo 

hiểm y tế. (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) 

- Tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử: tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ công tác bầu cử; tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho Tổ bầu cử; lập và công 

bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị 

bầu cử; thực hiện chế độ báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn 

huyện theo quy định; chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu 
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cử tỉnh tại huyện. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 

09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua – khen 

thưởng. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính 

trị và Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, 

nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Báo 

cáo công tác quản lý viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Đôn đốc thực 

hiện cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.(Phòng Nội 
vụ chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật Dân quân tự vệ” 

năm 2021; Ban Chỉ đạo tham gia Hội thi “Doanh trại sáng, xanh, sạch đẹp” cấp 

Bộ CHQS tỉnh năm 2021, triển khai các nội dung trong xây dựng Doanh trại sáng, 

xanh, sạch, đẹp đối với cơ quan Ban chỉ huy Quân sự huyện. (Ban chỉ huy Quân 

sự huyện tham mưu triển khai thực hiện) 

- Tiếp tục sắp xếp, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an 

xã. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 137/NĐ-CP của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn huyện Hạ Lang và ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo. Đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD cho công dân. (Công an 
huyện chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

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

(Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Tổ chức Đại hội Hội luật gia huyện Hạ Lang lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-

2025. (Hội Luật gia huyện chủ trì triển khai thực hiện) 

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

Thường vụ Huyện ủy và theo yêu cầu của tỉnh. (các cơ quan thành viên UBND 

huyện và cơ quan liên quan 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 2021. (Văn phòng HĐND- 

UBND huyện chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện) 

- Chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân; chỉ đạo hoàn thành việc 
thành lập, củng cố kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở; tiếp tục chỉ đạo công tác 
phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển 
khai công tác di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở; triển khai chương trình, 
dự án sản xuất nông, lâm nghiệp; triển khai công tác trồng rừng tại xã Minh Long. 
(Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các 
cơ quan liên quan triển khai thực hiện). 

- Báo cáo đánh giá kết quả tiêm phòng, tiêu độc khử trùng đợt I/2021; theo 
dõi, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 
(Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn và 
các cơ quan liên quan triển khai thực hiện) 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. (Hạt 
Kiểm lâm chủ trì triển khai thực hiện) 

- Tổ chức họp chuyên đề thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. 
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Báo cáo thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 

2021. (phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án đang triển 

khai tại thị trấn Thanh Nhật. (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) 

- Theo dõi, kiểm tra, ngặn chặn, xử lý vi phạm và báo cáo tình hình vi phạm 

quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, hành lang an toàn 

giao thông. (Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 51 chủ trì phối hợp UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện) 

- Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản 

đang triển khai. (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, BQL Dự án đầu tư và xây dựng huyện 

triển khai thực hiện) 

- Tổng kết năm học 2020 - 2021; thành lập Hội đồng chuẩn y và xét tốt 

nghiệp lớp 9 THCS năm học 2020 – 2021; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm học 2020 - 2021. (Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai thực hiện) 

- Tổ chức các hoạt động Tết thiếu nhi 01/6 (Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và 

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” năm 2021. (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế theo chức năng nhiệm vụ tham 

mưu triển khai thực hiện) 

- Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh tại 

huyện. Tiếp tục triển khai các nội dung của cuộc bầu cử: tổ chức nhận và phân 

phối tài liệu, phiếu bầu cho các Ban Bầu cử, Tổ bầu cử; thường xuyên chỉ đạo, 

kiểm tra công tác niêm yết danh sách những người ứng cử ở các khu vực bỏ 

phiếu; kiểm tra việc chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các xã, thị trấn, các địa điểm bỏ 

phiếu; tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND huyện 

các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác chuẩn bị và tình hình bầu cử tại 

các khu vực bỏ phiếu; chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm phiếu, lập biên bản xác 

định kết quả bầu cử tại các xã, thị trấn; tiếp nhận biên bản xác định kết quả bầu cử 

của các Ban bầu cử xã, thị trấn, lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND 

huyện gửi HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và Ủy ban bầu cử tỉnh theo quy 

định. Đôn đốc thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 

2021. (Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật Dân quân tự vệ” năm 2021; tiếp tục triển 

khai, xây dựng Ban Chỉ huy quân sự huyện tham gia Hội thi “Doanh trại sáng, 

xanh, sạch, đẹp” tham gia dự thi cấp Bộ CHQS tỉnh năm 2021. (Ban Chỉ huy 
quân sự huyện tham mưu triển khai thực hiện) 

- Nắm bắt thông tin, tình hình, tư tưởng của nhân dân trước, trong và sau 

cuộc bầu cử; triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 
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an toàn xã hội bảo vệ cuộc bầu cử tổ chức tại huyện được an toàn tuyệt đối. (Công 
an huyện chủ trì triển khai thực hiện) 

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

Thường vụ Huyện ủy và theo yêu cầu của tỉnh. (Các cơ quan thành viên UBND 
huyện và cơ quan liên quan 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 6 tháng cuối năm 2021. (Văn 

phòng HĐND-UBND huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai 

thực hiện) 

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

sản xuất vụ Hè Thu. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn; kiểm tra việc triển khai các dự án sản xuất nông, lâm nghiệp; kiểm tra 

công tác trồng rừng tại xã Minh Long. (Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối 

hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện) 

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 

2022. (Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án đang triển 

khai tại thị trấn Thanh Nhật. (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) 

- Theo dõi, kiểm tra, ngặn chặn, xử lý vi phạm và báo cáo tình hình vi phạm 

quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, hành lang an toàn 

giao thông. (Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 51 chủ trì phối hợp UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện) 

- Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản 

đang triển khai. (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, BQL Dự án đầu tư và xây dựng huyện 

triển khai thực hiện) 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và 

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế theo chức năng 

nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện) 

- Phối hợp chỉ đạo triển khai và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2021. 

(Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho Người có uy tín 6 tháng đầu 

năm 2021. (Phòng Dân tộc chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

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

(Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu 

HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Báo cáo kết quả thực hiện kỷ 
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luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ 6 tháng đầu năm trên địa bàn 

huyện. Chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra công tác CCHC và việc thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2021 theo kế hoạch của tỉnh 

tại huyện. Bình xét, công nhận sáng kiến ngành giáo dục. Đôn đốc thực hiện cuộc 

tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

- Triển khai các hoạt động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 

2021; báo cáo tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

6 tháng đầu năm 2021. (Công an huyện chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

- Xây dựng các văn bản trình kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai HĐND 

huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (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 Huyện ủy và theo yêu cầu của tỉnh (Các cơ quan thành viên UBND 

huyện và cơ quan liên quan tham mưu thực hiện) 

Ngoài các nội dung trọng tâm đề ra tại Chương trình này, trong quá trình 

triển khai tổ chức thực hiện UBND huyện tiếp tục chỉ đạo bổ sung nhiệm vụ, 

công việc 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, công việc tại các 

Hội nghị thường kỳ của UBND huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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