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CHƢƠNG TRÌNH 

Công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2020 

 
 

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra đối với các xã, thị trấn, các 

đơn vị trường học trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019- 

2020, ra quân đầu xuân làm thuỷ lợi, giao thông nông thôn và tổ chức Tết trồng 

cây năm 2020 theo kế hoạch; cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống, vật tư 

nông nghiệp phục vụ sản xuất. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm phòng và 

phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, phòng chống đói rét cho trâu 

bò, tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh LMLM trên đàn 

gia súc, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo 

vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng. 

3. Chỉ đạo UBND các xã khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020; Hoàn thiện kế hoạch 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện năm 2020, kế 

hoạch chi tiết để phấn đấu đưa xã Vĩnh Yên và xã Hồng Thái về đích nông thôn 

mới, xã Tân Văn về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020. 

 4. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn giá cả, tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng 

kém chất lượng. 

 5. Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện 

công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch; Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình; thực hiện công tác giải ngân, 

quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành theo quy định. 

6. Tiếp tục chỉ đạo công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

hộ gia đình, cá nhân; đôn đốc UBND các xã, thị trấn trong việc xử lý các trường hợp 

làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp và công tác chuyển mục đích sử dụng đất. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; 

Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ địa chính. Chỉ đạo thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư để các dự án được khởi công theo kế hoạch. 

7. Chỉ đạo thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo kế 

hoạch. Điều hành ngân sách kịp thời, đáp ứng những nhiệm vụ chi, đảm bảo tiết 

kiệm và hiệu quả, chống thất thoát lãng phí ngân sách.  
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8. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo 

dục và đào tạo; Chỉ đạo tổ chức Hội thi giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học 

dạy giỏi cấp huyện năm học 2019-2020; tổ chức kiểm tra, thẩm định trường 

PTDTBT TH và THCS Bình La để chuẩn bị các điều kiện công nhận đạt chuẩn 

quốc gia trong năm 2020; Xây dựng phương án sáp nhập trường PTDTBT TH 

Hồng Thái và PTDTBT THCS Hồng Thái. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 

9. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các ngày kỷ niệm, sự kiện chính 

trị; Chỉ đạo tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá.  

10. Chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo 

các điều kiện phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường 

công tác công tác y tế dự phòng; tiếp tục thực hiện công tác thanh, kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa 

bàn. 

11. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người 

có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức thực 

hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn. 

12. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND 

huyện và UBND các xã, thị trấn. 

13. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp 

tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn 

thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thanh 

tra theo kế hoạch.  

14. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương. Chỉ đạo tổ 

chức Lễ giao nhận quân năm 2020 theo kế hoạch đảm bảo trang trọng và chu đáo. 

15. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội; xử lý nghiêm các loại tội phạm, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn 

các hoạt động chống phá, phá hoại, gây mất an ninh, trật tự. Tăng cường công 

tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn 

giao thông trên địa bàn. 

16. Tổ chức kiểm tra công tác giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Tình hình thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm 2020 đối với các xã, thị trấn. 

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ 

1. Dự giao ban Thường trực Huyện uỷ: Tổ chức vào ngày 03 và 14 tháng 

02 năm 2020. 

2. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, kỳ họp thứ 55: Tổ chức vào 

ngày 21 tháng 02 năm 2020. 

3. Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tháng 02 năm 2020: 
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a) Kỳ họp thứ nhất: Tổ chức vào ngày 04 tháng 02 năm 2020, nội dung: 

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị và trình: 

- Chương trình công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2020; 

- Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 

01/02 đến ngày 15/02/2020. 

 - Dự thảo Thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/02 đến ngày 15/02/2020. 

 - Báo cáo kết quả rà soát nhiệm vụ UBND huyện giao các phòng tham 

mưu, thực hiện tháng 01 năm 2020. 

b) Kỳ họp thứ Hai: Tổ chức vào ngày 17 tháng 02 năm 2020, nội dung:  

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị và báo cáo: Tiến độ thực hiện 

công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị và trình: 

+ Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 

16/02 đến ngày 29/02/2020; 

+ Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND huyện từ ngày 16/02 đến ngày 29/02/2020. 

6. Họp UBND huyện thường kỳ tháng 01 năm 2020: Tổ chức vào ngày 14 

tháng 02 năm 2020, nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị và 

trình: Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 02 năm 2020. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác 

UBND huyện sẽ thông báo./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện;                                                                       

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- CVP Huyện uỷ;                                                           

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- CV tổng hợp;   

- Lưu VT.             

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Lƣơng Đình Tùng 
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