ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LẠC
Số: 09 /CTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảo Lạc, ngày 01 tháng 8 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác của UBND huyện Bảo Lạc tháng 8 năm 2022
Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện năm 2022, UBND
huyện xây dựng Chương trình công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022 như sau:
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2022
1. Tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị
quyết, Chương trình, Đề án của Trung ương, Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, trọng
tâm là chỉ đạo thực hiện các Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ,
Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy; triển khai các chương trình Mục tiêu quốc gia trên
địa bàn huyện; hoàn thành và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện các Kế hoạch
thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá phát triển kinh tế - xã hội
năm 2022.
2. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo thích
ứng, linh hoạt; giữ vững và phát huy kết quả đạt được, tuyệt đối không lơ là, chủ
quan, mất cảnh giác. Tập trung tăng cường triển khai tiêm vắc xin COVID-19
nhắc lại và bổ sung cho người 18 tuổi trở lên; triển khai đúng kế hoạch tiêm vắc
xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiếp tục huy động, tập trung nguồn lực thực
hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
chịu tác động của dịch bệnh COVID-19. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh,
chủ động phòng, chống dịch bệnh trong dịp giao mùa, nâng cao chất lượng công
tác khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện, nhất là tại các Trạm y tế xã.
3. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch vụ Hè thu và định hướng vụ Đông
2022. Chỉ đạo công tác phát triển chăn nuôi, tái đàn đảm bảo chỉ tiêu; Quan tâm
chỉ đạo công tác tiêm phòng đàn vật nuôi. Đôn đốc các xã thực hiện di dời chuồng
trại ra khỏi gầm sàn nhà. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công
tác trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng (tổ chức Hội nghị chuyên đề). Nghiên
cứu, xây dựng các nội dung phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn phù
hợp với thực tiễn địa phương. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai thực
hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng
Nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; Đề án phát triển nông
lâm nghiệp huyện... Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên
tai. triển khai các phương án phòng chống bão lũ.
4. Chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ
doanh nghiệp, HTX đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mở rộng
thị trường sản phẩm hàng hóa. Kiểm tra, kiểm soát thị trường, hạn chế tối đa việc
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găm hàng, tăng giá đột biến; tăng cường kiểm tra, phòng chống hàng giả; kiểm
soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.
5. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch giao, Chủ động
thực hiện các biện pháp để tận thu các khoản thu trên địa bàn. Triển khai kế hoạch
kiểm tra các đơn vị, xã, thị trấn thực hiện dự toán, đảm bảo chi đúng chế độ, định mức
theo Luật ngân sách quy định; Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi thường xuyên, cấp phát, thanh toán các nguồn vốn
sửa chữa; tập trung chỉ đạo công tác giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu
quốc gia theo kế hoạch được HĐND tỉnh phê duyệt.
6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản,
môi trường, đất đai... trên địa bàn theo đúng các quy định của pháp Luật. Tăng cường
công tác kiểm tra xử lý kịp thời vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái
phép, sử dụng đất không đúng mục đích, đổ thải gây ô nhiễm môi trường,...
7. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng cơ bản;
tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu
tư; tăng cường công tác kiểm tra giải tỏa việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
8. Chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022. Xây dựng kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và Hướng dẫn các trường xây
dựng kế hoạch giáo dục năm học 2022 - 2023.
9. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng
quản lý, thực hiện các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh;
tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến; khuyến khích đổi
mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số.
10. Chuẩn bị các điều kiện tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng.
Xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết cho Tuần lễ văn hóa các dân
tộc huyện Bảo Lạc và chợ tình Phong lưu năm 2022. Xây dựng nội dung chương
trình và các điều kiện chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị chuyên đề về du lịch năm
2022.… Tổ chức triến khai, thực hiện các hoạt động phục hồi và mở cửa du lịch
huyện trong điều kiện bình thường mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch
trên các kênh thông tin truyền thông. Thực hiện các nội dung hoạt động chợ đêm
đảm bảo phong phú, hấp dẫn. Tổ chức hoạt động quảng bá du lịch gắn với bảo
tồn các giá trị văn hóa của Bảo Lạc tại phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng
vào tối thứ 7 (ngày 20/8/2022).
11. Tiếp tục tuyên truyền, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho lao động
nông thôn. thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ ưu đãi người có công,
chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo; các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện.
Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo vệ các quyền của trẻ em;
tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ
của phụ nữ.
12. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm
bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền về
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ATGT trên địa bàn, chấn chỉnh việc sử dụng phương tiện xe máy khi chưa đủ tuổi
tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm,… kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao
thông xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
13. Tăng cường các biện pháp nắm tình hình ngoại biên, trên biên giới; nắm
chắc tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh, trật tự, thực hiện
có hiệu quả Kế hoạch xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp DVM; chỉ đạo điều tra xử lý kịp
thời các vụ việc có tính chất nghiêm trọng mới phát sinh; thực hiện nghiêm túc các
chế độ trực SSCĐ theo quy định; tổ chức giao ban theo Nghị định 03. Thực hiện kế
hoạch tổ chức diễn tập cấp xã năm 2022.
14. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL theo quy định;
chú trọng việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua các kỳ họp
của HĐND huyện khóa XX. Chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo chất
lượng và tiến độ theo quy định. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, làm tốt công
tác thụ lý, phân loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung, đẩy nhanh
giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.
15. Xây dựng các Báo cáo, Chương trình, Kế hoạch trình Thường trực, Ban
Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thực hiện các Kết luận của
Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và của Huyện ủy Bảo Lạc.
16. Thực hiện các nội dung khác theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỤ THỂ
(Chi tiết nhiệm vụ và phân công thực hiện theo Phụ lục gửi kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Chương trình công tác tháng 8 năm 2022 của UBND huyện, thủ trưởng
các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu cho
UBND huyện chỉ đạo thực hiện, khi có sự thay đổi, bổ sung chương trình, kịp thời báo
cáo UBND huyện sửa đổi, bổ sung theo quy định, đảm bảo triển khai thực hiện tốt các
nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao./.
Nơi nhận:

-

VP UBND tỉnh;
TT Huyện ủy;
TT HĐND huyện;
TT UBMTTQ huyện;
CT, các PCT UBND huyện;
Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
UBND các xã, thị trấn;
VP: LĐ, các chuyên viên;
Trang thông tin điện tử huyện;
Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO LẠC
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

Nguyễn Mạnh Hùng

NHIỆM VỤ VÀ CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
THÁNG 8 NĂM 2022 CỦA UBND HUYỆN BẢO LẠC
(Phụ lục kèm theo Chương trình số: 09/CTr-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Bảo Lạc)
Chỉ Đạo thực
Ghi chú
hiện

STT

Nội dung, chương trình công tác tháng 8 năm 2022

Cơ quan tham mưu thực hiện

1

2

3

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 8 năm 2022;
xây dựng Chương trình công tác tháng 9 năm 2022.

Văn phòng
HĐND-UBND

Lãnh đạo
UBND huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Hoàng
Thị Đà - PCT
UBND huyện

3

- Tổ chức tổng kết năm học 2021-2022;
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Hoàng
Thị Đà- PCT
UBND huyện
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- Tổng hợp nhiệm vụ lập Quy hoạch huyện Bảo Lạc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050; tổng hợp chung vào nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi các Sở Kế hoạch và Đầu trình UBND
tỉnh Cao Bằng.
- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm
2023, Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023 - 2025 theo hướng dẫn của các Sở
ngành.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4

Tháng 8
1

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức
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lãnh đạo, quản lý; thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển công chức cấp
huyện, cấp xã năm 2022. Thực hiện điều động viên chức giáo dục năm 2022
theo kế hoạch.
- Tiếp tục huyện kiểm tra công tác CCHC theo Kế hoạch đã ban hành;
Thông báo kết luận kết quả kiểm tra đối với các xã được kiểm tra. Chuẩn bị
các điều kiện để phục vụ đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh Cao Bằng.

- Công bố Kết luận thanh tra theo kế hoạch;
- Triển khai kế hoạch tuyên truyền pháp luật về công tác TCD, giải quyết
KNTC và PCTN

Đ/c CT UBND
huyện

Thanh tra huyện

5

5

6

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm rằm tháng bảy, tết Trung thu 15/8; Tiếp tục
kiểm tra, giám sát các trạm y tế xã duy trì đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã.
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Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động tuyên truyên
kỷ niệm ngày 19/8 và quôc khánh 2/9; Xây dựng Kế hoạch tổ chức tuần lễ văn Phòng Văn hóa - TT; Trung tâm
Văn hóa - Truyền thông;
hóa và chợ tình phong lưu năm 2022; Xây dựng nội dung chương trình và các
Trung tâm DVNN.
điều kiện chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp dịch vụ - du lịch
năm 2022; tổ chức hoạt động quảng bá VH-DL tại chợ đếm thành phố.
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Tăng cường chỉ đạo công tác tiêm phòng đàn vật nuôi; chỉ đạo các xã đẩy nhanh
việc di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn; tăng cường công tác trồng rừng; Chỉ
đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới theo kế
hoạch; Triển khai thực hiện chu trình OCOP năm 2022.

Phòng Y tế

Phòng NN&PTNT huyện

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ lập quy hoạch chung thị trấn Bảo Lạc giai
đoạn 2021 - 2030 đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Chủ trì tổ chức thẩm định các
nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn các xã đang triển khai trên địa
bàn huyện.
9

Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện duy tu sửa chữa GTNT theo chỉ tiêu huyện
giao đối với đường xã, đường thôn bản.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Thực hiện rà soát, bổ sung, duy trì áp dụng HTQLCL ISO 9001-2015 và công
tác quản lý điều hành và thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính của các
cơ quan liên quan phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015.
- Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lạc theo quy định.

10

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra kiểm tra các trường hợp xin chuyển mục
đích sử dụng đất; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất
khác, lấn chiếm đất công.
- Xây dựng Kế hoạch, in bản đồ trích địa chính, kiểm đếm tài sản vật kiến
trúc, đất đai để phục vụ Giải phóng mặt bằng khu đất xung quanh chùa Vân an
thị trấn.

Đ/c Hoàng
Thị Đà- PCT
UBND huyện

Phòng Tài nguyên - MT

Đ/c Hoàng
Văn CươngPCT UBND
huyện

