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CHƯƠNG TRÌNH 

 Công tác công tác trọng tâm tháng 9 và phân công thực hiện  
 

 Căn cứ Quy chế hoạt động và Chương trình công tác năm 2020, Ủy ban 

nhân dân huyện xây dựng Chương trình công tác trọng tâm tháng 9 và phân 

công thực hiện như sau:  

 1. Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì tham mưu UBND huyện: 

- Bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch chi tiết phấn đấu xã Thị Hoa đạt chuẩn 

nông thôn mới trong năm 2020; trong đó phân tích rõ khó khăn, vướng mắc, dự 

báo tiêu chí sẽ hoàn thành; tiêu chí cần hỗ trợ huy động nguồn lực và đề xuất các 

giải pháp thực hiện. Ban hành Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức Lễ phát 

động Chung tay xây dựng nông thôn mới xã Thị Hoa năm 2020. 

 - Phối hợp với các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, 

Dân tộc, Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện chuẩn bị nội dung phục vụ làm 

việc với Đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng giám sát tại 

huyện Hạ Lang ngày 23/9/2020. 

 - Phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và các địa phương tiếp tục chỉ 

đạo gieo trồng và chăm sóc các loại cây trồng vụ hè thu; tăng cường các biện 

pháp phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng và phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; 

ngăn chặn bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; triển khai các biện pháp phòng, 

chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông – Xuân 2020 – 2021; tổ chức tiêm 

phòng cho gia súc, gia cầm đợt II/2020, kế hoạch “Tháng tổng vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc môi trường” năm 2020. 

 - Rà soát tình hình thực hiện di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn 

nhà, tập trung đẩy mạnh thực hiện những tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu 

năm 2020.  

 - Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nông, lâm nghiệp 9 

tháng đầu năm, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông và vụ đông xuân 2020 - 

2021.  

 - Triển khai các nội dung chuẩn bị cho công tác thu mua, xuất khẩu mía 

nguyên liệu của vụ mía năm 2020. 

 - Đôn đốc triển khai thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp chương trình 

MTQG năm 2020 (mới chỉ giải ngân được 0,4% KH giao) 

2. Phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì tham mưu UBND huyện: 

- Hướng dẫn triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyển dùng của các cơ quan, tổ 

chức trên địa bàn quản lý. 
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- Tổ chức thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai (đợt 1) năm 2020. 

- Xây dựng nội dung báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

68/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Ban hành quy định định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định 2017 - 2020 và 

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Ban hành quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 

ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn thời kỳ ổn định 2017 – 

2020 theo Kế hoạch số 170/KH-HĐND ngày 04/9/2020 của HĐND tỉnh, báo 

cáo HĐND tỉnh trước ngày 25/9/2020; rà soát, tham mưu đề xuất việc thực hiện 

kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước tại huyện từ năm 2009 – 2019. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế - hạ tầng, Ban QLDA đầu tư và xây 

dựng huyện đôn đốc, theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ giải ngân của từng dự 

án; báo cáo UBND huyện xem xét việc điều chuyển kế hoạch vốn năm 2020 đối 

với các dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt tiến độ cam kết. Khẩn trương thẩm 

định trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình dự án đầu tư 

công để chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng thời gian quy định, kịp thời giải 

ngân vốn đầu tư. 

- Chủ trì, phối hợp Chi cục Thuế, phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Tài 

nguyên và môi trường xây dựng, trình UBND huyện văn bản giao nhiệm vụ các 

ngành, xã, thị trấn tăng cường rà soát và tổ chức thực hiện các nguồn thu: thu từ 

xây dựng nhà ở tư nhân, chuyển mục đích sử dụng đất và đối với nguồn thu thuế 

đến nay đạt thấp. Tham mưu UBND huyện tổ chức cuộc họp chuyên đề bàn giải 

pháp thu thuế và triển khai các giải pháp thu ngân sách trong tháng 9/2020.  

 3. Chi cục Thuế: 

- Tiếp tục quan tâm thực hiện số thu 2% các dự án xây dựng cơ bản do Sở 

Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao 

thông tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư đang triển khai trên địa 

bàn huyện.  

- Chỉ đạo tăng cường hoạt động Đội chống thất thu ngân sách và thu hồi 

nợ đọng thuế tổ chức kiểm tra, kiểm soát chống gian lận thương mại và trốn lậu 

thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trong suốt thời gian còn lại của năm 2020. 

4. Phòng Kinh tế và hạ tầng chủ trì tham mưu UBND huyện: 

- Phối hợp Thanh tra Sở giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, xử lý vi 

phạm trong phạm vi đất của đường bộ, khi có yêu cầu từ cơ quan của tỉnh. 

- Phối hợp Đội Quản lý thị trường số 5 tăng cường theo dõi, ngăn ngừa 

tình trạng xuất khẩu gạo lậu qua biên giới theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình cải tạo sửa chữa 

do phòng làm chủ đầu tư.  

- Rà soát, khẩn trương hoàn thành thẩm định các dự án, danh mục đầu tư 

khởi công mới năm 2020, nghiêm túc không để tồn đọng hồ sơ. Chủ động phối 

hợp, giúp đỡ các xã, thị trấn triển khai, hoàn thành nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ 

bản năm 2020. 
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- Tiếp tục đôn đốc Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Hạ Lang khắc 

phục sự cố sạt lở tại xóm Sộc Phường, xã An Lạc. 

- Triển khai các giải pháp về chuyên môn và huy động nguồn lực để giúp 

xã Thị Hoa xóa 26 nhà tạm, dột nát còn lại của xã Thị Hoa, cho thực hiện hoàn 

thành tiêu chí về nhà ở dân cư. 

5. Ban QLDA đầu tư và xây dựng chủ trì tham mưu UBND huyện: 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các 

công trình, đảm bảo hoàn thành đúng hợp đồng đã ký kết; tập trung đôn đốc 

thực hiện các dự án chuyển tiếp năm 2019 đến nay chưa có số liệu giải ngân 

hoặc đạt thấp: Dự án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thanh Nhật, 

huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2035 (0%); Dự án Phát triển quỹ 

đất, phân lô nhà ở khu chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật (18%). 

 - Phân công cán bộ chuyên môn hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thị trấn trong 

hoàn thiện thủ tục hồ sơ danh mục dự án khởi công mới năm 2020 để triển khai 

thi công, giải ngân đúng tiến độ yêu cầu. 

6. Phòng Tài nguyên và môi trường chủ trì tham mưu UBND huyện: 

- Triển khai các nội dung theo trình tự quy định để tiến hành giải phóng 

mặt bằng Dự án Phát triển quỹ đất và phân lô nhà ở Khu chợ trung tâm và dự án 

Phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở khu dân cư phía Bắc (xóm Nà Ến 2), thị trấn 

Thanh Nhật. 

- Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện thủ tục các dự án: Đường tỉnh 208 đoạn 

xã Cô Ngân, xã Vinh Quý; Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 207 đoạn cầu Khuổi 

Mịt, xã An Lạc – thị trấn Thanh Nhật; Đường từ Động Dơi, xã Đồng Loan đến 

khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy để trình Sở Tài nguyên và Môi trường 

kiểm tra, đánh giá phương án giá đất cụ thể và hệ số điều chỉnh để tính bồi 

thường khi nhà nước thu hồi đất. 

- Rà soát, đăng ký công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất làm cơ sở để 

lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 theo Kế hoạch của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh. 

- Triển khai các giải pháp về chuyên môn và huy động nguồn lực để giúp 

xã Thị Hoa thực hiện phương án bảo vệ môi trường đối với các hộ sản xuất kinh 

doanh, cho thực hiện hoàn thành tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm. 

7. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện chủ trì tham mưu UBND huyện: 

- Tổ chức tổng kết năm học 2019 – 2020; tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 

học năm 2020 – 2020 theo đúng nội chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo và 

UBND tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo. 

- Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn công tác Sở Giáo dục và đào 

tạo kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm 2020. 

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà 

nước, quản lý giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý và diện quy hoạch những 

năm học tiếp theo. 
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 8. Phòng Văn hóa – thông tin chủ trì tham mưu UBND huyện: 

- Tiếp tục theo dõi, quản lý các di tích, danh lam thắng cảnh, điểm Công 

viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng; kiểm tra các dịch vụ hoạt động kinh 

doanh về lĩnh vực văn hóa trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng Kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2020-2025. 

9. Phòng Lao động – Thương binh và Xã chủ trì tham mưu UBND 

huyện: 

- Rà soát, kiểm tra, tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đến đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn, quy định tại các văn 

bản của cấp trên; không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách và nghiêm túc 

xử lý sai phạm nếu có xảy ra. 

- Rà soát, đánh giá thực trạng thiếu hụt tiêu chí của hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, đề xuất phương án, giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ phát triển kinh tế, thoát 

nghèo bền vững thông qua chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững và 

chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.  

+ Triển khai các giải pháp về chuyên môn và huy động nguồn lực để giúp 

xã Thị Hoa thực hiện giảm nghèo từ 18,16 % xuống còn 12%, cho thực hiện 

hoàn thành tiêu chí về hộ nghèo. 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu năm 2020.  

 10. Phòng Dân tộc chủ trì tham mưu UBND huyện: 

 - Phối hợp tổ chức tốt các đợt tập huấn về nghiệp vụ chuyện môn theo Kế 

hoạch của Ban Dân tộc tỉnh. 

 - Theo dõi, đôn đốc việc triển khai các Dự án trên địa bàn vùng dân tộc 

thiểu số; thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn.   

 11. Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu UBND huyện: 

- Triển khai thực hiện giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y 

tế đúng theo tinh thần Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ  

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm 

chiến thắng Biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng (03/10/1950-

03/10/2020); triển khai phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

 - Chuẩn bị các nội dung của huyện tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh 

Cao Bằng lần thứ V. 

 - Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau 

sắp xếp (thời gian thực hiện cấp xã xong trước ngày 30/9/2020; cấp huyện xong 

trước ngày 09/10/2020). 

 - Đôn đốc cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 

2020 theo Kế hoạch đã ban hành, hạn chế thấp nhất việc để mất điểm chỉ số 

không đáng có. 
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 12. Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu UBND huyện: 

 - Triển khai Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở giành cho 

hòa giải viên theo hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

 - Tổ chức thống kê dữ liệu đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện theo Kế 

hoạch sửa đổi, bổ sung kế hoạch số 3510/KH-UBND ngày 09/10/2019 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện cập nhật,số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử từ Sổ 

hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 - Xây dựng văn bản quy định chi tiết các Luật được quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 9 thuộc nội dung của cấp huyện quy định chi tiết  tại  

Phụ lục kèm theo Công văn số 2910/BTP-VĐCXDPL của Bộ Tư pháp. 

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cấp huyện Quý II/2020.  

 13. Thanh tra huyện chủ trì tham mưu UBND huyện: 

 - Hoàn thành, báo cáo kết quả thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 

của Chủ tịch UBND xã An Lạc. 

 - Tổng hợp báo cáo các nội dung về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại 

tố cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh. 

 14. Ban Chỉ huy Quân sự chủ trì tham mưu UBND huyện: 

 - Triển khai công tác tuyển quân năm 2021. 

- Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện cho tổ chức chấm thi đơn vị sáng, 

xanh, sạch, đẹp đối với Tiểu đội Dân quân thường trực xã Thị Hoa. 

15. Công an huyện chủ trì tham mưu UBND huyện: 

 - Tiếp tục theo dõi, khám phá hoạt động của tội phạm ma túy, trộm cắp, tổ 

chức đưa công dân xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn huyện. 

 - Phối hợp phòng Kinh tế và hạ tầng rà soát, xác định, đề xuất UBND 

huyện lắp đặt một số biển cấm đỗ, cấm dừng tại khu vực trung tâm huyện để bảo 

đảm an toàn giao thông. 

- Phối hợp phòng Tài nguyên và môi trường tiến hành khảo sát, xác định 

vị trí, địa điểm xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn. 

 - Xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, 

phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Minh Long năm 2020.  

 16. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, phòng Lao động – Thương binh và 

Xã huyện, Công an huyện, BCH Quân sự huyện, các Đồn biên phòng: theo 

chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp làm tốt công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; tổ chức tốt việc tiếp nhận, bàn giao công dân Việt Nam từ Trung 

Quốc trở về đưa đi cách ly y tế tập trung tại tỉnh và huyện. 

 17. Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì tham mưu UBND huyện: 

- Giải quyết tốt các vấn đề phát sinh liên quan công tác ngoại vụ, biên 

giới. Phối hợp phòng Nông nghiệp và PTNT gửi Công hàm thông báo đến 

Chính phủ nhân dân huyện Long Châu, Trung Quốc về sản lượng mía năm 2020 

và nội dung liên quan đến công tác xuất bán mía nguyên liệu xuất khẩu. 



6 

 - Đôn đốc cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình Hệ thống quản lý chất 

lượng TCVN ISO 9001:2015 để UBND huyện xem xét, phê duyệt trước ngày 

18/9/2020. 

- Thường trực công tác tiếp công dân của Ban Tiếp công dân huyện; triển 

khai thực hiện quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ 

UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện giao trên hệ thống iOffice, các chương 

trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo đã ban hành và các nội dung tại Chương trình 

công tác tháng 9, báo cáo UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu 

năm 2020 (dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 10/2020);  

Căn cứ nhiệm vụ, công việc giao tại Chương trình công tác này, UBND 

huyện yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt, triển khai tổ 

chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                          
- TT. Huyện ủy; 

- Thường trực và các ban HĐND huyện; 

- CT, PCT, các  thành viên UBND huyện; 

- MTTQ huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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