
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LẠC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/CTr-UBND Bảo Lạc, ngày 31 tháng 3 năm 2022 
 

  CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của UBND huyện Bảo Lạc tháng tháng 4 và Quý II năm 2022 

Thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2022, 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Chương trình công tác trọng tâm tháng 4 và quý II 

năm 2022 như sau: 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 VÀ QUÝ II NĂM 2022 

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Tiếp 

tục tổ chức tiêm Vắc-xin COVID-19 cho các cấp tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người 

dân trong việc phòng, chống dịch và tham gia tiêm vắc xin COVID-19. Thực hiện 

đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại các 

tuyến, nhất là tại tuyến y tế cơ sở. 

2. 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; triển khai các chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; 

hoàn thành và tổ chức thực hiện các kế hoạch, các chương trình trọng tâm, nội 

dung đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

3. Tập trung đẩy mạnh sản xuất, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp 

trên cơ sở tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tiếp tục 

thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác trồng, chăm sóc, quản lý và 

bảo vệ rừng. 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 nghiệp huyện... Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác 

phòng, chống thiên tai. 

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 

găm hàng, tăng giá đột biến. 

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. Tổ chức hội nghị 

chuyên đề về triển khai công tác thu ngân sách năm 2022. 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 
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cường kiểm tra, kiểm soát chi thường xuyên, cấp phát, thanh toán các nguồn vốn sửa 

chữa, vốn XDCB theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển 

tiếp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đất đai và tài nguyên, 

khoáng sản... 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 tài nguyên khoáng sản trái 

phép; xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công; tập 

trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển 

hạ tầng giao thông nông tôn năm 2022, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các 

công trình xây dựng.  

7. Chỉ đạo tổ chức dạy và học đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả gắn 

với thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học; tổ chức tốt công 

tác tổng kết năm học 2021-2022; Rà soát các trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia 

năm 2022. 

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác 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. 

9. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp huyện và hướng tới Đại hội thể dục thể 

thao tỉnh Cao Bằng. Thực hiện Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi tìm kiếm 

ý tưởng biểu tượng du lịch huyện Bảo Lạc năm 2022; Kế hoạch sưu tầm hiện vật để 

tôn tạo để trưng bày tại Dinh thự họ Nông, thị trấn Bảo Lạc; Kế hoạch tổ chức Hội 

nghị gặp mặt giữa lãnh đạo UBND huyện với các nhà hàng, khách sạn để bàn phương 

hướng thúc đẩy phát triển dịch vụ - du lịch của huyện. 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 nền tảng số. Thực hiện các 

công tác chuẩn bị cho chợ đêm huyện hoạt động trở lại. 

10. Tuyên truyền, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông 

thôn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn nhất là các chế độ chính sách 

cho các đối tượng chính sách, người có công. 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.  

11. 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 kiểm tra, kiểm soát 

phương tiện giao thông xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm. 

12. Tăng cường các biện pháp nắm tình hình nội ngoại biên; nắm chắc tình 

hình an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; 

thực hiện nghiêm túc chế độ trực SSCĐ theo quy định; thực hiện tốt công tác quản lý 

đường biên mốc giới, duy trì hoạt động đối ngoại nhân dân với phía bạn Trung Quốc. 

13. Xây dựng Báo cáo, Chương trình, Kế hoạch trình Thường trực, Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

14. 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) 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 4 và Quý II năm 2022 của UBND huyện, 

thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ 

động triển khai thực hiện; tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm, 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; 

- LĐVP, các chuyên viên; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 



NHIỆM VỤ VÀ CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  

THÁNG 4 VÀ QUÝ II NĂM 2022 CỦA UBND HUYỆN BẢO LẠC 

(Phụ lục kèm theo Chương trình số: 04 /CTr - UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Bảo Lạc) 

 

 

 

 

STT Nội dung, chương trình công tác tháng 4 và quý II năm 2022 
Cơ quan tham mưu 

thực hiện 
Chỉ Đạo thực hiện 

G

hi 

c

h

ú 

1 2 3 4 5 

QUÝ II 

Tháng 4 

1 
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 4; xây dựng 

chương trình công tác tháng 5 năm 2022. 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

Lãnh đạo 

UBND huyện 
 

2 Báo cáo công tác tôn giáo tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 Phòng Nội vụ 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 

 

3 
Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật 
Phòng Tư Pháp 

Đ/c 

CT UBND huyện 
 

4 
- Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền theo Quyết định 498/QĐ-

TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại một số xã trên địa bàn 

huyện Bảo Lạc 

Phòng Dân tộc 

Đ/c Hoàng 

Văn Cương - PCT 

UBND huyện 

 

5 

- Tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công 

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 

Phòng Tài chính - Kế hoạch 
Đ/c 

CT UBND huyện 
 

6 

- Tổng hợp báo cáo, xây dựng Kết luận thanh tra và tổ chức Công bố Kết luận 

thanh tra đối với UBND Thị trấn; 

- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn thanh tra và tổ chức công bố Quyết 

định Thanh tra đối với UBND xã Sơn Lộ theo Kế hoạch 

- Báo cáo công tác kê khai, công khai tài sản năm 2021 

Thanh tra huyện 
Đ/c  

CT UBND 
 



5 

7 

- Tham gia thi chọn giải Ôlimpic môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 cấp tỉnh 

- Tổ chức đầu tư kinh phí, cho chủ trương thực hiện trang cấp thiết bị và các 

điều kiện khác để Trường MN thị trấn, Mầm non Đình Phùng, Tiểu học Đình 

Phùng, PTDTBT TH Hưng Đạo duy trì, đạt chuẩn Quốc gia. 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

8 Xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động cao điểm VSATTP năm 2022. Phòng Y tế  

Tháng 5 

1 

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 5 và 6 

tháng đầu năm 2022; Xây dựng chương trình công tác tháng 6 năm 

2022. 

Văn phòng 

HĐND - UBND 

Lãnh đạo 

UBND huyện 
 

2 Báo cáo công tác tôn giáo tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6; Phòng Nội vụ 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 
 

3 
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tư pháp, xây dựng xã đạt chuẩn 

Tiếp cận pháp Luật 
Phòng Tư Pháp 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 

 

4 

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin thời sự cho người có uy tín 

trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bảo Lạc Đợt 1, năm 

2022 

Phòng dân tộc 
Đ/c 

CT UBND huyện 
 

5 

- Chỉ đạo các ngành hoàn thành chương trình, tổng kết năm học; bàn 

giao chất lượng học sinh các cấp. Tổ chức xét tốt nghiệp lớp 9. 

- Tổ chức đánh giá xếp loại viên chức, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Phó 

Hiệu trưởng cuối năm học. 

- Chỉ đạo các trường tổ chức tết thiếu nhi 1/6 cho học sinh. 

-                                                                                                                                                                                                                                             

Phòng Giáo dục - Đào tạo 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 
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6 

- Báo cáo thực hành tiết kiện chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 của 

huyện 

- Tổ chức Hội nghị, Hướng dẫn các đơn vị cấp huyện, xã, thị trấn lập 

dự toán, Kế hoạch năm 2022 

- Báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện 

- Báo cáo Kinh tế tập thể; hỗ trợ Doanh nghiệp Hợp tác xã 6 tháng đầu 

năm 2022 

- Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính 

theo NĐ 130/2015/NĐ- CP và NĐ 43/2006/NĐ-CP (năm 2015) 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công 

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 

Phòng Tài chính – Kế hoạch 
Đ/c 

CT UBND huyện 

 

 
- Tổ chức kiểm tra công tác PCTN tại một số cơ quan, đơn vị theo Kế 

hoạch  
Thanh tra huyện  

Tháng 6 

1 

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng - An ninh, báo cáo chỉ đạo 

điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2022; xây dựng chương trình công tác tháng 7 và hoàn thiện chương 

trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ kỳ 

họp HĐND huyện; xây dựng dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND. Tổ 

chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu Kinh tế - Xã 

hội 6 tháng đầu năm; triên khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kiểm tra tình hình 

thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tại các xã, thị trấn. 

Văn phòng 

HĐND - UBND 

Lãnh đạo UBND 

huyện 
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2 

- Báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính quý II phương 

hướng nhiệm vụ quý III năm 2022. 

- Báo cáo công tác tôn giáo tháng 6, phương hướng nhiệm vụ tháng 7. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý II và 

phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022. 

- Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- - Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng 

đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

- - Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

 

Phòng Nội vụ 
Lãnh đạo  

UBND huyện 
 

3 

- Báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn  mới 

6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2022. 

- Báo cáo thưc hiện đột phá phát triển nông nghiệp an toàn và phát triển cây 

đặc sản theo hướng hữu cơ ; đề án nông nghiệp thông minh 6 tháng đầu năm. 

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2022. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

4 - Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật quý II/2022 Phòng Tư Pháp 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 

 

5 

- Báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung kế hoạch phát triển kết cấu hạ 

tầng giao thông 6 tháng đầu năm 2022. 

- Báo cáo tình hình thực hiện điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thị trấn Bảo 

Lạc tầm nhìn 2022-2030 

Phòng Kinh tế - hạ tầng 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

6 

-  Tổ chức các lớp xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; tổ chức 

bình xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022. Vận động học sinh tham 

gia thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt tỷ lệ. 

- Xét giáo viên đủ điều kiện chuyển vùng công tác theo quy định. 

Phòng Giáo dục - Đào tạo 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 

 

7 

- Tờ trình, Dự thảo nghị quyết trình HĐND phê chuẩn quyết toán NS năm 

2021 

- Điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch Vốn đầu tư công 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công 

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 

Phòng Tài chính – Kế hoạch 
Đ/c 

CT UBND huyện 
 



8 

8 - Công bố Kết luận thanh tra đối với UBND xã Sơn Lộ theo kế hoạch;  Thanh tra huyện 
Đ/c  

CT UBND 
 

9 

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS & MN huyện Bảo Lạc 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2022 

Phòng Dân tộc 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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