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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác Quý III 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 III như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

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. Tăng cường quản lý công tác thu, chi 

ngân sách đảm bảo tiến độ theo chỉ tiêu kế hoạch giao. 

2. Chỉ đạo triển khai Kế hoạch sản xuất vụ mùa và vụ hè 6thu; đôn đốc, 

kiểm tra công tác 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; triển 

khai công tác hỗ trợ phát triển sản xuất theo chương trình mục tiêu quốc gia sau 

khi tỉnh phân bổ chỉ tiêu kế hoạch. Sơ kết công tác nông, lâm nghiệp 9 tháng 

đầu năm 2021. 

3. Tiếp tục triển khai các dự án quy hoạch; kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực 

hiện các công trình, dự án; giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các 

dự án đang triển khai; 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.  

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

COVID-19; triển khai công tác đền ơn, đáp nghĩa; triển khai các nội dung thực 

hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình người có 

công với cách mạng có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021 – 2022.  

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyện môn trực 

thuộc UBND huyện. 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. 

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

Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đôn đốc thực hiện 

các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

khóa XVI trong phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp Thường trực HĐND huyện, 
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Ủy ban MTTQ huyện chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai các Nghị quyết HĐND huyện ban hành 

sau kỳ họp. 

7. 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. 

8. 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 2021. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THEO THÁNG 

* Tháng 7: 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ công tác trọng tâm 

tháng 8 năm 2021; hoàn thiện các văn bản trình kỳ họp thứ 2 – HĐND huyện 

khóa XX. (Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn 

vị liên quan triển khai thực hiện) 

2. Tổ chức thu hoạch cây trồng vụ đông xuân 2020 – 2021; triển khai Kế 

hoạch sản xuất vụ mùa và vụ hè thu. Kiểm tra, đôn đốc công tác ngăn chặn bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trên trâu, bò lây lan. Báo cáo đề xuất địa 

điểm tập trung để thực hiện di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà. Theo 

dõi, đánh giá các mô hình sản xuất đang triển khai; đôn đốc thực hiện chỉ tiêu 

xây dựng nông thôn mới. Triển khai tập huấn bồi dưỡng kiến thức và nâng cao 

năng lực trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hạ Lang và rà 

soát, cập nhật, triển khai phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; 

thực hiện Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 sau khi có phê 

duyệt của tỉnh. Giải quyết vướng mắc việc tổ chức trồng rừng thay thế tại các xã 

Minh Long, Lý Quốc. (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) 

3. Theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi NSNN; tiếp tục 

giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công khi UBND tỉnh bố trí. Tổ chức họp 

chuyên đề giải ngân vốn đầu tư công; triển khai thực hiện các chỉ đạo về phân 

bổ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021. Kiểm tra, rà 

soát báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất phân cấp quản lý nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; báo cáo rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản công phục vụ lập 

Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020; kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện các 

dự án đầu tư trên địa bàn huyện đúng thời gian, yêu cầu của UBND tỉnh; ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 

20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thục hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp triển 

khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. (Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 
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4. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với nhân dân để tháo gỡ khó khăn trong giải 

phóng mặt bằng các dự án đang triển khai tại thị trấn Thanh Nhật; tổ chức giải 

phóng mặt bằng các dự án khởi công mới (Phòng Tài nguyên và môi trường 

huyện chủ trì phối hợp BQL Dự án đầu tư và xây dựng huyện tham mưu triển 

khai thực hiện) 

5. Xác minh, tham mưu giải quyết các đơn, thư, kiến nghị, phản ánh của 

công dân liên quan đến đất đai đảm bảo đúng thời gian quy định. Báo cáo kết 

quả thực hiện Đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng 6 

tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. (Phòng Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

6. Triển khai Quy hoạch chi tiết hai bên đường vào Động Dơi, xã Đồng 

Loan sau khi UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch và dự toán. 

phương năm 2021; đôn đốc hoàn thiện thủ tục và tổ chức thi công dự án Kè 

chống sạt lở bờ suối thị trấn Thanh Nhật và khắc phục, sửa chữa hệ thống thủy 

lợi thị trấn Thanh Nhật (Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện chủ trì 

tham mưu triển khai thực hiện) 

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

bản đang triển khai và giải ngân vốn (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý 

Dự án đầu tư và xây dựng huyện triển khai thực hiện) 

8. Báo cáo thiết kế một số mẫu nhà phục vụ cho thực hiện chương trình hỗ 

trợ nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2021 – 2022. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ quy 

hoạch, thiết kế Đền thờ Tô Thị, xã Đồng Loan. 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. Báo cáo đề xuất danh mục, 

hạng mục công trình bảo trì năm 2022 (sử dụng nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ 

trung ương cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ địa phương) thuộc phạm vi 

quản lý. Rà soát, báo cáo kê khai tài sản kết cầu hạ tầng giao thông đường bộ 

năm 2020 (lần 2). Rà soát tải trọng và khổ giới hạn của cầu, đường bộ (lần 2).  

(Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

9. Báo cáo rà soát bổ sung danh mục các nội dung và kinh phí thực hiện 

Dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai xây dựng Trang 

thông tin điện tử tại 13 xã, thị trấn. (Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì tham 

mưu triển khai thực hiện) 

10. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế 

xã năm 2021; công tác phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm là công tác tổ 

chức tiếp nhận, vận chuyển, cách ly y tế theo dõi sức khỏe và quản lý công dân 

từ "các ổ dịch COVID-19 đang hoạt động" trở về huyện Hạ Lang theo kế hoạch, 

thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người từ Thành phố 

Hồ Chí Minh trở về địa bàn; đẩy mạnh tiêm văcxin COVID-19. (Phòng Y tế, 

Trung tâm Y tế phối hợp triển khai thực hiện) 
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11. Thực hiện công tác rà soát, xác định, lập danh sách các hộ gia đình 

được hỗ trợ nhà tạm, nhà dột nát và đề xuất kinh phí thực hiện. Ban hành kế 

hoạch và triển khai thực hiện vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 

2021; Hướng dẫn tặng quà Chủ tịch nước và 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 74 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2021). Thực hiện 

công tác đưa đón công dân phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và 

hoàn thiện thủ tục, báo cáo kinh phí thực hiện. (Phòng Lao động – Thương binh 

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

12. Xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối 

với công chức cấp xã năm 2021. Triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ, công chức, viên chức năm 

2021. Đăng ký nhu cầu tham dự các lớp bồi dưỡng 6 tháng cuối năm 2021. 

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

13. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia; 

tổ chức, thực hiện công tác tiếp nhận giáo viên về công tác tại các trường thuộc 

UBND huyện Hạ Lang năm học 2021 – 2022;  Ban hành Kế hoạch điều động, 

luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2021 – 2022. (Phòng 

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

14. Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin 6 tháng đầu năm 2021 cho Người 

có uy tín. Báo cáo đánh giá thực trạng sử dụng tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh (Phòng Dân tộc chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

15. Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật Quý II/2021. Triển khai 

thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. (Phòng Tư pháp 

chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

16. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2021. 

17. Tiếp tục giao nhiệm vụ bảo đảm tác chiến phòng thủ năm 2021. Ban 

hành các văn bản phục vụ nhiệm vụ diễn tập cấp xã năm 2021. (BCH Quân sự 

huyện chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

18. Tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Báo cáo kết quả triển khai "Tháng 

hành động phòng, chống ma túy 26/6" năm 2021. Chuẩn bị nội dung phục vụ Kế 

hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 

nước năm 2021 tại huyện. (Công an huyện chủ trì tham mưu triển khai thực 

hiện) 

19. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung và tổ chức cuộc hội đàm trên biên giới 

với huyện Đại Tân (Trung Quốc) về xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo 

đường vào mốc 854 khi có phê duyệt chủ trương của UBND tỉnh. (Văn phòng 
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HĐND và UBND huyện phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu Lý Vạn tham mưu 

thực hiện) 

20. Kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của huyện sau khi có sự thay 

đổi về nhân sự các cơ quan, đơn vị. (Các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ 

trì tham mưu triển khai thực hiện) 

* Tháng 8: 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ công tác trọng tâm 

tháng 9 năm 2021. 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. (Văn 

phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện) 

2. Chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh giám 

sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và 

nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện. (Phòng Nông nghiệp&PTNT 

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

3. Thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân 

sách địa phương những tháng cuối năm 2021. Chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, 

tiết kiệm và hiệu quả. Báo cáo tình hình, kết quả tình hình thực hiện vốn đầu tư, 

vốn chương trình mục tiêu. (Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì tham mưu triển 

khai thực hiện) 

4. Thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng. Theo dõi xử lý các vấn đề 

liên quan đến vi phạm quy hoạch xây dựng, hành lang an toàn giao thông. 

(Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

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

bản đang triển khai và giải ngân vốn (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, BQL Dự án đầu 

tư và xây dựng huyện triển khai thực hiện) 

6. Tiếp tục công tác thẩm tra, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân; tiếp tục tổ chức giải 

phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Chuẩn bị các nội dung 

phục vụ Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật 

về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong công tác GPMB phục vụ thi công các 

công trình, dự án trên địa bàn huyện. (Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì 

tham mưu triển khai thực hiện) 

7. Tổng kết năm học 2020 – 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 

2022; chuẩn bị các điều kiện cho học sinh tựu trường, bước vào năm học 2021 – 

2022; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung xây dựng trường Mầm non Cô 

Ngân đạt chuẩn quốc gia năm 2021. (Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham 

mưu triển khai thực hiện) 

8. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 
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COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong tình hình mới; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa hè; 

đẩy mạnh các chương trình mục tiêu về dân số - KHHGĐ; tiếp tục triển khai các 

nội dung xây dựng Trạm Y tế xã Đức Quang đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 

năm 2021. (Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển khai 

thực hiện) 

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyền thông thực hiện các chỉ thị, 

văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; tuyên truyền kỷ niệm trọng thể 

76 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Ngày thành lập Công an nhân dân 

Việt Nam và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... (Phòng Văn hóa và 

thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông triển khai 

thực hiện) 

10. Triển khai thực hiện các nội dung Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột 

nát. Thực hiện công tác đưa đón công dân phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 và hoàn thiện thủ tục, báo cáo kinh phí thực hiện. (Phòng Lao động – 

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

11. Thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên trước năm học 2021 – 2022; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác định kỳ đối 

với công chức cấp xã năm 2021; tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; chỉ đạo tổ chức Đại hội Chữ 

thập đỏ cấp xã. (Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

12. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện. (Phòng Tư pháp chủ trì tham 

mưu xây dựng Kế hoạch) 

13. Triển khai các hoạt động Kỷ niệm Ngày thành lập lực lượng Công an 

nhân dân và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8). (Công an 

huyện chủ trì tham mưu thực hiện) 

14. Tiếp tục triển khai các nội dung chuẩn bị cho diễn tập Chiến đấu phòng 

thủ xã Cô Ngân, xã Thị Hoa và diễn tập Phòng chống cháy rừng xã Thống Nhất 

năm 2021. (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì tham mưu thực hiện) 

* Tháng 9: 

1. Xây dựng Chương trình công tác quý IV; Báo cáo tình hình kinh tế - xã 

hội tháng 9, 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021. 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 2021, kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan thành viên UBND huyện. (Văn phòng HĐND 

và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện) 
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2.  Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nông - lâm nghiệp năm 2021. (Phòng 

NN&PTNT chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

3. Tiếp tục giải quyết vướng mắc và tổ chức giải phóng mặt bằng các dự 

án đang triển khai. (Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu triển 

khai thực hiện) 

4. Thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng. Kiểm tra xử lý các vấn đề 

liên quan đến vi phạm quy hoạch xây dựng, hành lang an toàn giao thông. 

(Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

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

bản đang triển khai, dự án khởi công mới và giải ngân vốn (Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, BQL Dự án đầu tư và xây dựng huyện triển khai thực hiện) 

6. Chỉ đạo tổ chức Khai giảng năm học mới và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến 

trường (05/9). (Phòng Giáo dục và đào tạo chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

7. Chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. Triển khai 

thực hiện các nội dung Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thực hiện công 

tác đưa đón công dân phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hoàn 

thiện thủ tục, báo cáo kinh phí thực hiện. (Phòng Lao động – Thương binh và xã 

hội chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

8. Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an sinh xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 

của huyện. (Phòng Dân tộc chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

9. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện. Tổ chức kiểm tra và 

báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ 9 

tháng đầu năm 2021. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 

2021 tại các xã, thị trấn. (Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

10. Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật Quý III/2021. (Phòng 

Tư pháp chủ trì tham mưu triển khai thực hiện) 

11. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2021. (Thanh tra huyện 

chủ trì tham mưu thực hiện) 

12. Xây dựng Kế hoạch tuyển quân năm 2022; tiếp tục triển khai các nội 

dung chuẩn bị cho diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã Cô Ngân, xã Thị Hoa và 

diễn tập Phòng chống cháy rừng xã Thống Nhất năm 2021. (Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện chủ trì tham mưu thực hiện) 

13. Báo cáo 9 tháng thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an 

ninh trật tự" trên địa bàn huyện. (Công an huyện chủ trì tham mưu thực hiện) 

14. Chuẩn bị các nội dung, báo cáo phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra 

của Sở Ngoại vụ về công tác quản lý biên giới quốc gia, quản lý sử dụng Hộ 
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chiếu công vụ, công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn huyện. (Văn 

phòng HĐND và UBND huyện chủ trì tham mưu triển khai 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 
 


		2021-07-19T08:26:17+0700


		2021-07-19T08:55:35+0700


		2021-07-19T08:55:53+0700




