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           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:          /CTr-UBND     Hạ Lang, ngày       tháng 7 năm 2019 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của UBND huyện Hạ Lang 6 tháng cuối năm 2019 

 

Căn cứ Quy chế hoạt động và Chương trình công tác năm 2019; 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 6 tháng đầu năm, UBND huyện xây dựng 

chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THEO QUÝ 

Quý III: 

1. Chỉ đạo công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; Dự toán ngân sách giai đoạn. 

2. Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, chuẩn bị sản xuất vụ 

Đông Xuân 2019 - 2020; chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh hại cây trồng, 

vật nuôi, kiểm soát, khống chế, ngăn chặn tình hình dịch tả lợn châu phi và hỗ 

trợ nhân dân bị thiệt hại; chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt; tăng cường công 

tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng. 

3. Chỉ đạo tiếp tục triển khai các dự án điều chỉnh quy hoạch, mở rộng 

quỹ đất. Kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn 

huyện; đôn đốc tiến độ giải ngân các nguồn vốn; đẩy nhanh tiến độ thanh quyết 

toán các công trình hoàn thành. Phối hợp, giải quyết khó khăn vướng mắc (nếu 

có phát sinh) để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án của tỉnh trên địa bàn Hạ 

Lang. 

4. Triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện ban hành tại kỳ họp thứ 9. 

5. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy. Chỉ đạo tuyên truyền, triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/NQ-

UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021; Đề án số 13/TU, 

ngày 14/6/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về sắp xếp sát nhập xóm, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 – 2021. 

6. Chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc 

phòng, an ninh năm 2019. 

7. Kiểm điểm, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2019. 
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8. Kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương; kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan thành viên UBND huyện. 

9. Tổ chức giao ban theo các khối ( kinh tế, văn hóa- xã hội, nội chính) 

theo kế hoạch năm đã đề ra. 

Quý IV: 

1. Xây dựng và hoàn thiện kế hoach phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

trình Ban Thương vụ Huyện ủy; chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị 

quyết phục vụ kỳ hop cuối năm HĐND huyện. 

2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản và quyết 

toán các nguồn vốn; điều chỉnh các nguồn vốn năm 2019. 

3. Chỉ đạo tiếp tục triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ 

lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019. 

4. Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 

520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019), 69 năm Ngày giải phóng Cao 

Bằng (3/10/1950 - 3/10/2019). 

5. Xây dưng chương trình công tác năm 2020; kế hoach triển khai thực 

hiện năm 2020. 

6. Xây dựng các Báo cáo, Chương trình, Kế hoach trình Thương trực, Ban 

thường vụ Huyện ủy. 

7. Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, thực 

hiện dự toán ngân sách năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

8. Xây dựng và ban hành các Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2020. 

9. Chỉ đạo tổng kết công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn và cụm 

TĐKT miền đông. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪNG THÁNG 

Tháng 7: 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm 2019, 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2019.  

2. Tổng kết 10 năm chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Hạ 

Lang, giai đoạn 2010 – 2020. 

3. Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện hỗ trợ người có công về nhà ở 

(Kế hoạch số 79/KH-BCĐ, ngày 17/6/2019 của Ban chỉ đạo huyện)  

 4. Tổ chức đi thăm, tặng quà Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và 

dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – 

Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2019) 

5. Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin 6 tháng đầu năm cho Người có uy 

tín. 

6. Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật Quý II. 
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7. Tổ chức Hội nghị khối giao ước thi đua các huyện miền Đông sơ kết 

công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2019 

8. Chỉ đạo hoàn thành công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện cho 

nhiệm vụ diễn tập cấp xã năm 2019. 

9. Báo cáo tình hình, kết quả tình hình thực hiện vốn đầu tư, vốn chương 

trình mục tiêu năm 2019. 

10. Xây dựng và triển khai Kế hoạch số 85/KH-UBND, ngày 02/7/2019 của 

UBND huyện về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành hính cấp xã và xóm, tổ 

dân phố trên địa bàn huyện Hạ Lang trong giai đoạn 2019 – 2021: 

- Chỉ đạo, tổ chức hội nghị triển khai ở cấp huyện, cấp xã về sắp xếp các đơn 

vị hành chính cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

- Lập dự toán kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trình UBND tỉnh 

thẩm định.  

- Xây dựng và hoàn thành phương án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

xã.  

- Chỉ đạo việc lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức việc lấy ý kiến cử 

tri tại các địa phương liên quan chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp 

11. Chỉ đạo hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ viên chức lãnh đạo các 

trường học trên địa bàn; Rà soát, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công 

chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2017 của Chính 

phủ. 

12. Chỉ đạo công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; Dự toán ngân sách giai đoạn. 

Tháng 8: 

 1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm 2019, nhiệm 

vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019. 

 2. Báo cáo tình hình, kết quả tình hình thực hiện vốn đầu tư, vốn chương 

trình mục tiêu năm 2019.  

3. Làm việc với Chi cục Thuế huyện về tình hình triển khai nhiệm vụ đôn 

đốc thu và chống thất thu thuế nhà nước trên địa bàn Hạ Lang. 

4. Xây dựng kế hoạch đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng 

cuối năm 2019 tại UBND các xã, thị trấn; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ tại một số cơ quan thành viên UBND huyện. 

5. Tổng kết năm học 2018 – 2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 

– 2020. Triển khai Quyết định của UBND tỉnh về Khung kế hoạch thời gian 

năm học 2019 – 2020. 

 6. Tổ chức nhiệm vụ diễn tập cấp xã năm 2019. 
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7. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 85/KH-UBND, ngày 02/7/2019 của 

UBND huyện về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành hính cấp xã và xóm, tổ 

dân phố trên địa bàn huyện Hạ Lang trong giai đoạn 2019 – 2021: 

 - Hoàn thành việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri. 

 - Phối hợp HĐND huyện trong việc tổ chức kỳ họp HĐND thông qua 

phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xóm, tổ dân phố. 

 - Tổ chức tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc 

trong giai đoạn 2019 – 2021. 

8. Kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của 

Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với người có công tại các xã, thị trấn. 

9. Hoàn thành việc chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức giáo viên 

theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2017 của Chính phủ. 

 Tháng 9: 

 1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

công tác 3 tháng cuối năm 2019. 

 2. Báo cáo tình hình, kết quả tình hình thực hiện vốn đầu tư, vốn chương 

trình mục tiêu năm 2019. 

3. Tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển nông lâm nghiệp 9 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. 

 4. Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, kiểm 

tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách năm 2019 tại các xã, thị trấn; kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan thành viên UBND huyện. 

 5. Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật Quý III. 

6. Kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.  

7. Chỉ đạo tổ chức Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường (05/9). 

8. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp huyện, các sở ngành. 

Tháng 10: 

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

vụ công tác trọng tâm tháng 11 năm 2019. 

2. Báo cáo tình hình, kết quả tình hình thực hiện vốn đầu tư, vốn chương 

trình mục tiêu năm 2019. 

3. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trình Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Huyện ủy. 

4. Chỉ đạo, đôn đốc khắc phục những tồn tại, khó khăn qua kết quả kiểm 

tra tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng 

đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ cải cách năm 2019. 
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5. Chỉ đạo rà soát, 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 9 và các kỳ họp 

HĐND huyện. 

6. Kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 

27/02/2017 của về việc triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh thực hiện công tác 

quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị và bảo đảm hành lang giao 

thông trên địa bàn huyện Hạ Lang giai đoạn 2016-2021", tại các xã, thị trấn. 

7. Tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh 

Cao Bằng (1499 - 2019), 69 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 

3/10/2019). 

8. Chỉ đạo công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. 

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 2019. 

2. Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trình Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Huyện ủy. 

3. Hoàn thiện hồ sơ, tờ trình Nghị quyết thông qua tại kỳ họp HĐND 

huyện thường kỳ cuối năm 2019. 

4. Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật Quý IV. 

5. Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các nội dung Bộ chỉ số cải cách hành chính 

cấp huyện, cấp xã năm 2019. 

6. Chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình công tác 

trọng tâm của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XV về phát triển kinh tế - xã 

hội. 

Tháng 12: 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2020. 

2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2019, 

nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020.  

- Ban hành Kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2019, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020. 

- Ban hành Quyết định giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi 

ngân sách địa phương năm 2020. 

- Ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội năm 2020. 

3. Xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2020 và Quý I. 

4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên 

địa bàn năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khắc phục năm 2020. 
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 - Chỉ đạo chuẩn bị nội dung cho Hội nghị khối giao ước thi đua các huyện 

miền Đông tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2020. 

 - Chỉ đạo 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 2019 

 - Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2020. 

 5. Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2020. 

 6. Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2020. 

 7. Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ 

quan nhà nước huyện Hạ Lang năm 2020. 

 8. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch trình Thường 

trực, Ban thường vụ Huyện ủy. 

 9. Các Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hôi, 

quốc phòng – an ninh báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2019, nhiệm vụ 

và giải pháp năm 2020. 

10. Tổ chức Sơ, tổng kết các Ban Chỉ đạo của huyện. 

 Căn cứ Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện, 

các phòng, ban, ngành, địa phương tích cực tham mưu, triển khai thực hiện có 

hiệu quả; trong quá trình thực hiện, UBND huyện tiếp tục bổ sung nhiệm vụ đột 

suất, phát sinh để các đơn vị căn cứ triển khai tổ chức thực hiện. 

 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, các PCT, các Thành viên UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ VN huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo và CVTH Văn phòng; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Quốc Chính 

 

  



 

 

 7 

 

 
 


		2019-07-11T17:28:28+0700


		2019-07-11T17:52:18-0700


		2019-07-11T17:52:18-0700


		2019-07-11T17:52:18-0700




