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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2021 

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 

2025). Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi đại 

dịch COVID-19, dịch bệnh trên đàn vật nuôi chưa được kiểm soát; tình hình thời 

tiết, thiên tai dự báo sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Để phấn đấu hoàn thành 

mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tổ chức triển khai và 

hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, UBND huyện xây dựng Chương 

trình công tác năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU CÔNG TÁC 

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo quản lý điều hành, trách nhiệm triển 

khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ máy chính quyền các cấp; phát huy vai 

trò, trách nhiệm của thủ trưởng - người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Tăng cường huy động nguồn lực để khắc phục khó khăn, thách thức, duy trì phát 

triển kinh tế - xã hội ổn định, bảo đảm quốc phòng – an ninh, thay đổi chỉnh trang 

bộ mặt đô thị và nông thôn. Tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, định hướng, tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, xây 

dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, hành 

lang giao thông, cải cách hành chính; làm tốt công tác đối ngoại và việc giải quyết 

đơn thư trong lĩnh vực đất đai. Duy trì sự tập trung cao độ, liên tục trong phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. Nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, điều hành thu, 

chi ngân sách ngân sách; các mặt của đời sống văn hóa – xã hội, chú trọng bảo 

đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.  

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

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và Chương trình trọng tâm, nội 

dung đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI. Hoàn thành cuộc bầu 

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

triển khai hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 

2021. 

2. Các nhiệm vụ chủ yếu 

- Tập trung hoàn thành 16/16 chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, trong đó đảm bảo 

thu nhập bình quân đầu người đạt 23,5 triệu đồng/năm; giá trị sản phẩm trồng 

trọt/1ha diện tích đất canh tác đạt 36 triệu đồng; thu ngân sách đạt 20 tỷ đồng và thu 
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ngân sách tự cân đối đạt 16,575 tỷ đồng; di dời trên 416 chuồng trại ra súc ra khỏi 

gầm sàn nhà ở; xây dựng 03 xóm đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 

4%; bê tông hóa đường giao thông nông thôn từ 5km trở lên; hoàn thành xây dựng 

01 trường học đạt chuẩn quốc gia và 01 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã... Từ đó 

tạo tiền đề căn bản để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 

– 2025. 

- Xây dựng Kế hoạch hành động 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. Triển khai chiến lược tài chính toàn diện đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân 

sách ngay từ những ngày, tháng đầu năm; tăng cường công tác quản lý đầu tư theo 

đúng chức năng nhiệm vụ, kiên quyết không để phát sinh mới nợ đọng xây dựng cơ 

bản. 

- Bảo đảm điều kiện, phương tiện cho các vụ sản xuất trong năm. Theo dõi, 

nắm chắc phát sinh mới của dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (nếu có) tại cơ sở để 

chủ động triển khai sớm các biện pháp khoanh vùng, dập dịch; đôn đốc thực hiện chỉ 

tiêu tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Xác định lộ trình cụ thể, chi tiết trong thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Lý Quốc, xã Cô Ngân đạt 

chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025. Nghiên cứu, quy hoạch nguồn 

nguyên liệu cung cấp cho Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao 

tỉnh Cao Bằng tại huyện Phục Hòa. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm các dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất đang triển khai. Tiếp tục tuyên truyền để người dân hưởng 

ứng triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

- Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển sản xuất - kinh 

doanh. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ giải ngân 

vốn đầu tư, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định; kiểm tra, 

giám sát tiến độ, chất lượng thi công các công trình, dự án; kiên quyết xử lý các 

trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, sách nhiễu trong thực hiện các giao 

dịch với doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có).  

- Tập trung khắc phục hạn chế, tồn đọng trong giải quyết vướng mắc giải phóng 

mặt bằng dự án để bàn giao thi công; quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng các 

dự án đang triển khai tại trung tâm huyện. Giải quyết kịp thời, chính xác các nhu cầu 

về chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường 

và làm rõ trách nhiệm trong quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, hành 

lang giao thông; tổ chức cưỡng chế đối với vi phạm mới phát sinh. 

- Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ 13/13 xã, 

thị trấn; hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 
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học 2021 – 2022 theo đúng hướng dẫn của ngành giáo dục; tổ chức Hội khỏe Phù 

Đổng cấp huyện và tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Cao Bằng. Huy động nguồn 

lực cho thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng xã đạt tiêu 

chí quốc gia về y tế xã. Làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện, ngày kỷ niệm, lễ 

lớn của đất nước và địa phương. Tăng cường quản lý việc kinh doanh dịch vụ văn 

hóa, các loại hình quảng cáo; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao; quan tâm quảng bá, giới thiệu tiềm năng của địa phương để từng bước 

tạo đà cho phát triển du lịch. Thực hiện tuyên truyền giới thiệu việc làm, xuất 

khẩu lao động; đào tạo, tập huấn, dạy nghề cho lao động nông thôn; triển khai 

thực hiện các chế độ chính sách đến đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn. Chủ động, sẵn sàng phương án ứng phó khi có dịch bệnh mới phát sinh; 

chú trọng phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục quán triệt, 

thực hiện Quyết định 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chí phân điṇh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình 

độ phát triển giai đoaṇ 2021-2025 ngay sau khi có hướng dẫn của cấp trên. Chủ 

động thực hiện và hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021. 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp và thực hiện tinh 

giảm biên chế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 

các lĩnh vực liên quan đến nhu cầu thiết yếu, hàng ngày của người dân và doanh 

nghiệp. Phát động các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện công tác khen 

thưởng kịp thời, khách quan, đúng quy định. Hoàn thành cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin thông suốt; 

triển khai các hoạt động thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ 

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

2021 - 2026; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương trong 

năm 2021. Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giáo dục quốc 

phòng - an ninh năm 2021. Duy trì thông tin trao đổi với Chính phủ nhân dân 

huyện Long Châu, huyện Đại Tân (Trung Quốc) để giải quyết tốt các công việc 

trong quan hệ đối ngoại. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết các đơn thư của tổ 

chức và công dân theo thẩm quyền. Xây dựng Kế hoạch triển khai và thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp.  

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Huyện ủy trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tập trung thực hiện tốt các 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nhằm giảm 

thiểu tác động của dịch bệnh COVID-19 đến phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=33%2f2020%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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chặt chẽ với các ngành chuyên môn của tỉnh để tạo điều kiện giúp huyện thực hiện 

mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh.  

2. Kịp thời giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cho 

các ngành và các xã, thị trấn. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức 

triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn về các chỉ tiêu 

kế hoạch đã giao. Tập trung chỉ đạo sâu sát đối với các chỉ tiêu đạt thấp và có tiến 

độ chậm bằng các biện pháp, giải pháp cụ thể. Bảo đảm thực hiện nghiêm túc chế 

độ thông tin báo cáo theo chế độ quy định. 

3. Tiếp tục bám sát, đôn đốc, chỉ đạo sát sao việc thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chương trình trọng tâm, 

nội dung đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội; 

thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã 

hội, nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ với 

kết quả cao nhất. 

4. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

gắn với thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả công 

tác phối hợp giữa các ngành và giữa ngành với địa phương, đặc biệt là trong giải 

quyết công việc tồn tại, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện chung của toàn 

huyện. 

Thủ trưởng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ 

động tham mưu tích cực UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong chỉ đạo, điều 

hành các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng thuộc lĩnh vực, ngành, 

địa phương quản lý, phụ trách; lấy kết quả, hiệu quả công việc làm căn cứ phân 

loại đánh giá cán bộ cuối năm và là tiêu chí để thực hiện công tác tổ chức cán bộ 

theo phân cấp quản lý. 

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2021 

1. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý 

Quý I: Ban hành Chương trình Công tác trọng tâm Quý I và phân công 

thực hiện, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

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.  
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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.  

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. 

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. 

Quý II: Ban hành Chương trình công tác trọng tâm Quý II và phân công 

thực hiện, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân; thực hiện công tác tiêm 

phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; triển khai công tác phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng; kiểm tra thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới. 

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

bản; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình để bàn giao cho thi 

công. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự đô thị và 

hành lang giao thông. 

3. Báo cáo kết quả quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi 

ngân sách địa phương năm 2020. Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách theo 

chỉ tiêu giao. Tổ chức Họp chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công. 

4. Chỉ đạo tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 và tổng kết 

năm học 2020 – 2021. Duy trì thực hiện giải quyết chính sách cho đối tượng và 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID -19. 
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5. Kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chuẩn bị nội dung 

phục vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn 

hóa công vụ năm 2021 theo Kế hoạch của tổ kiểm tra, giám sát của tỉnh, triển khai 

thực hiện trong Quý II/2021. 

6. Triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. 

7. Xây dựng Đề án, Báo cáo, Chương trình, Kế hoạch trình Thường trực, 

Ban Thường vụ Huyện ủy, 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 mới. 

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. 

Quý III: Ban hành Chương trình công tác trọng tâm Quý III và phân công 

thực hiện, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Chỉ đạo triển khai phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trong Quý III 

và 6 tháng cuối năm 2021. Triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách năm 2022. 

2. Chỉ đạo triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Mùa và vụ Hè Thu; triển khai 

công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy 

rừng; sơ kết công tác nông, lâm nghiệp 9 tháng đầu năm 2021. 

3. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các công trình, dự án; đôn đốc giải ngân các 

nguồn vốn. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự đô thị 

và hành lang giao thông. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và văn hóa công vụ tại các cơ quan UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. 

4. Chỉ đạo triển khai làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. 

5. Xây dựng Đề án, Báo cáo, Chương trình, Kế hoạch trình Thường trực, 

Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

6. Sơ kết tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2021. 

Quý IV: Ban hành Chương trình công tác trọng tâm Quý IV và phân công 

thực hiện, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Chỉ đạo thu hoạch vụ sản xuất Hè Thu, triển khai vụ sản xuất Đông Xuân 

2021 – 2022; phòng chống dịch bệnh và đói rét cho vật nuôi; phòng chống cháy 

rừng. Triển khai tiêm phòng đợt 2 năm 2021.  

2. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các công trình, dự án; kiểm tra, 

đôn đốc hướng dẫn giải quyết vướng mắc khó khăn cho hoàn thiện thủ tục hồ sơ 
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và giải ngân vốn; rà soát, điều chỉnh kịp thời các nguồn vốn năm 2021 không có 

khả năng giải ngân để điều chuyển các dự án khác. Rà soát, giải quyết các đơn thư 

của công dân liên quan lĩnh vực đất đai trong năm 2021. Tiếp tục thực hiện nhiệm 

vụ quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự đô thị và hành lang giao thông 

3. Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chuẩn bị dự 

thảo các tờ trình, nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp HĐND huyện thường kỳ cuối 

năm. 

4. Chỉ đạo đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức; tổng kết phong 

trào thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm 2021. 

5. Xây dựng Đề án, Báo cáo, Chương trình, Kế hoạch trình Thường trực, 

Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

6. Chuẩn bị tổng kết tình hình thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2021; triển khai nhiệm 

vụ công tác năm năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021; ban hành 

Chương trình, Kế hoạch thực hiện năm 2021 trên các lĩnh vực công tác. 

7. Hoàn thành và công bố sơ bộ kết quả cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều 

tra cơ sở hành chính năm 2021. 

Ngoài các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm nêu trên, trong quá 

trình thực hiện, UBND huyện sẽ tiếp tục bổ sung kịp thời những nhiệm vụ phát 

sinh trong chương trình công tác hàng tháng, quý; đồng thời, các phòng, ban 

chuyên môn, các đơn vị cần chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc 

định kỳ, thường xuyên, đột xuất trong năm. 

Ủy ban nhân dân huyện giao cho các phòng, ban ngành và UBND các xã, 

thị trấn xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành chương trình công tác của ngành, 

địa phương mình, tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021./. 

 
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 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
 

 


		2021-02-19T09:33:23+0700


		2021-02-19T10:02:30+0700


		2021-02-19T10:02:30+0700




