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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình công tác của UBND huyện năm 2023 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC 

Căn cứ Luật Tồ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 

tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bảo Lạc về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân 

dân huyện Bảo Lạc Nhiệm kỳ 2021 -2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 15/12/2022 của Ban chấp hành Đảng 

bộ huyện tại Hội nghị lần thứ 12, khoá XXI về mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng 

tâm năm 2023; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của Ủy 

ban nhân dân huyện Bảo Lạc năm 2023. 

(có Chương trình công tác kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn 

vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể đối 

với ngành, địa phương, đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn 

thành kế hoạch đề ra. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng HĐND và UBND huyện; các Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lãnh đạo VP và CV; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LẠC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4546 /QĐ-UBND ngày 31/12/ 2022 

của UBND huyện Bảo Lạc) 

 

Năm năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy 

mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm giai đoạn 

2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND huyện. Ủy ban nhân dân huyện 

xác định: Tình hình trong nước sẽ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình 

hình chính trị thế giới, trong khu vực còn diễn biến phức tạp, sự phục hồi chậm, 

tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa vững chắc của kinh tế thế giới như tình trạng thiếu hụt 

nguồn cung, đứt gãy chuỗi cung ứng, chống tự do thương mại ở một số nơi, lạm 

phát tiếp tục tăng cao và trở thành vấn đề lớn tại nhiều quốc gia; dịch COVID-19 

vẫn còn tiếp diễn và chứa ẩn nhiều rủi ro; tại địa phương có thể chịu tác động của 

biến đổi khí hậu, xảy ra thiên tai, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; giá cả các 

mặt hàng phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân tăng cao sẽ có tác 

động ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

Trước tình hình đó, kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 

2022, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển 

Kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo, với phương châm vừa khắc phục 

khó khăn, vừa phát kinh tế và giữ vững ổn định xã hội. Ủy ban nhân dân huyện 

Bảo Lạc xây dựng Chương trình công tác năm 2023 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp, tích cực, chủ 

động tham mưu của các ngành. Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, phát triển công nghiệp, thương 

mại, dịch vụ và du lịch. Tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và việc làm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời 

sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối, 

phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Củng cố quốc 

phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Tập trung thực hiện 3 chương trình trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá mà 

Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI đề ra (Chương trình nâng cao chất 

lượng giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực lao động; Chương trình xây dựng và 

phát triển thị trấn Bảo Lạc thành trung tâm dịch vụ - du lịch của huyện và Chương 

trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn) và 02 nhiệm vụ đột phá (Kế 
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hoạch Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn 

hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch thực hiện nội dung 

đột phá về phát triển nông nghiệp an toàn và phát triển cây đặc sản theo hướng hữu 

cơ giai đoạn 2022 - 2025) là những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. 

2. Mục tiêu cụ thể 

A- Chỉ tiêu kinh tế 

1) Thu nhập nhập bình quân đầu người ước đạt: 28,5 triệu đồng/người 

2) Tổng sản lượng lương thực có hạt: 26.690 tấn. 

3) Giá trị sản xuất Nông nghiệp phấn đấu đạt: 30 triệu đồng/lha. 

4) Tổng đàn gia súc, gia cầm: Đàn trâu: 4.508 con, Đàn bò: 24.340 con, 

Đàn lợn: 37.879 con, Tổng đàn gia cầm: 384.356 con. 

5) Phát triển cây thế mạnh của địa phương theo hướng nông nghiệp an 

toàn, thông minh; Xây dựng liên kết sản xuất cây đặc sản theo hướng hữu cơ gắn 

với tiêu thụ sản phẩm: Mận máu: 20 ha; Lê: 20 ha; nếp hương 20 ha. Phát triển, 

trồng mới các cây Dâu tằm 20 ha, Cây Hồi 80 ha, Trúc sào 40 ha trở lên. Cây Quế 

150 ha; trồng cây gỗ lớn 35 ha, cây dược liệu 20 ha trở lên. Trồng cây phân tán trên 

30.000 cây. 

6) Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN: tăng 9%. 

7) Giá trị ngành dịch vụ: tăng 6% trở lên. 

8) Thu ngân sách trên địa bàn: 34,2 tỷ đồng. 

9) Hệ thống giao thông được nhựa hoá, bê tông hoá 40%. 

10) Giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện đạt trên 90%. 

11) Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện: 78,2% 

12) Thành lập thêm: 01 hợp tác xã trở lên. 

B- Chỉ tiêu xã hội và môi trường 

13) Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% trở lên. 

14) Giảm tỷ xuất sinh: 0,l5 ‰. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,2%. 

15) Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm 0,3% (từ 17,7% xuống 

còn 17,4%) 

16) Duy trì các xã đạt TCQG về Y tế xã; Phấn đấu tăng thêm 01 xã đạt 

Tiêu chí quốc gia về y tế xã; Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt từ 97% trở lên.  

17) Tỷ lệ Gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá 85%; tỷ lệ làng, xóm, tổ dân 

phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 70%; Cơ quan văn hoá: 95% trở lên.  

18) Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với 

17/17 xã, thị trấn. Có thêm 01 trường đạt Chuẩn Quốc gia trở lên. 

19) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 48%, trong đó đào tạo nghề trên 38%. 

(Trong đó đào tạo nghề và đào tạo việc làm tại trường Cao đẳng Than khoáng sản 

– Việt Nam 50 lao động trở lên) 

20) Phấn đấu mỗi xã đạt 1 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở lên; 5 xóm 

đạt chuẩn xóm nông thôn mới. 

21) Tỷ lệ che phủ rừng 52,1%. 
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22) Dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh: 95% trở lên. 

23) Phấn đấu di dời chuồng trại trâu bò ra khỏi gầm sàn nhà: 450 cái. 

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO VÀ 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 

tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện. Kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của Nhà nước đối với các cơ sở bán thuốc tư nhân; đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện kịp thời công tác 

an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ 

xã hội trên địa bàn; triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao 

động nông thôn. 

2. Tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, 

Nghị quyết HĐND huyện. Kịp thời cụ thể hóa các Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị 

quyết của HĐND huyện bằng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch có chất 

lượng. 

3. Giữ vững sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên cơ sở 

quy chế làm việc của UBND huyện; đề cao vai trò và trách nhiệm của cá nhân trong 

việc thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, đôn đốc các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tranh thủ sự ủng hộ của UBND tỉnh, các Sở, 

Ban, ngành, tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND huyện, Mặt trận Tổ quốc 

huyện, các hội, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

4. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện, phát huy sức mạnh 

tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên UBND huyện. Tiếp tục chỉ 

đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đánh giá việc chấp hành một cách toàn 

diện, đảm bảo giờ giấc làm việc và chất lượng trong xử lý công việc được giao. 

5. Duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng, thường xuyên kiểm tra thực tế ở 

cơ sở để nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

Tăng cường tính chủ động và vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, phòng, 

ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

chỉ tiêu kế hoạch của ngành, địa phương. 

6. Triển khai thực hiện đẩy mạnh sản xuất vụ đông - xuân, vụ hè - thu năm 

2022, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch giao. Tăng cường các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. 

7. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công 

trình xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. 

Tập trung thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, nguồn vốn do huyện làm chủ 

đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng 

thi công các công trình xây dựng cơ bản. 

8. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn, tập 

trung thu đủ các loại sắc thuế, tập trung khai thác các nguồn thuế có tiềm năng đảm 

bảo thu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giám sát việc chi ngân sách đối với các đơn vị 

thụ hưởng tránh thất thoát lãng phí, chi sai mục đích. 
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9. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ chuyên môn, công tác chi tiêu tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối 

với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng 

cường phối hợp giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại của công dân. 

10. Tập trung phát triển các ngành kinh tế, nhất là dịch vụ, công nghiệp, thúc 

đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng tích cực. 

11. Chỉ đạo hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

tăng cường quản lý khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản; tuyên truyền nâng 

cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường và thu gom rác thải. 

12. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các hoạt 

động văn hóa xã hội của huyện. Tiếp tục vận động tuyên truyền, vận động phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến từng hộ gia đình nhằm 

nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra 

các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn huyện thực hiện việc 

xây dựng gia đình, thôn bản, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 

13. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một 

cửa, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo sự hài lòng của người dân trong việc 

giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục duy trì và phát triển trang thông tin điện 

tử của huyện về cả nội dung lẫn hình thức. Nâng cao chất lượng tin bài, chương 

trình truyền thanh, truyền hình huyện, tập trung tuyên truyền các phong trào phát 

triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

14.  Đảm bảo Quốc phòng - An ninh, làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa 

ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn. 

III. NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỤ THỂ 

(Chi tiết theo Biểu tổng hợp kèm theo Chương trình này) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện được phân công chỉ đạo; Thủ trưởng 

các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được giao nhiệm vụ chủ 

động triển khai thực hiện Chương trình. 

2. Một số nội dung không được đề cập trong chương trình này được coi là 

nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện, căn 

cứ vào chỉ đạo của UBND tỉnh, Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện 

ủy và yêu cầu thực tế, UBND huyện sẽ cụ thể hóa, cập nhật bổ sung vào nhiệm vụ 

hàng tháng, quý, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển Kinh 

tế - xã hội năm 2023./.
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BIỂU TỔNG HỢP 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN BẢO LẠC NĂM 2023 

(Kèm theo Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện Bảo Lạc) 

 

STT 

 

Nội dung, chương trình công tác năm 2023 

 

Cơ quan tham 

mưu thực 

hiện 

Chỉ Đạo thực hiện Ghi chú 

1 2 3 4 5 

Tháng 1 

1 

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết UBND huyện năm 2022, triển khai 

nhiệm vụ công tác năm 2023;  

- Ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành 

nhằm bình ổn giá cả thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán và tổ chức đón Xuân Quý Mão 2023;  

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, 

an toàn, tiết kiệm; xây dựng, ban hành kế hoạch phân công trực tết 

nguyên đán 2023. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, phân công lãnh đạo thăm và chúc 

tết các gia đình chính sách, bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế huyện, 

các đơn vị lực lượng vũ trang... 

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

năm 2023; Xây dựng chương trình công tác tháng 2 năm 2023;  

Văn phòng 

HĐND-UBND 

Lãnh đạo UBND 

huyện 
 

2 

- Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

- Báo cáo công tác tôn giáo tháng 1, phương hướng nhiệm vụ tháng 

2/2023. 

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; 

- Xây dựng Kế hoạch quản lý nhà nước về công tác tôn giáo 

- Báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế và số lượng, chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. 

- Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ năm 2023; 

Phòng Nội vụ 
đ/c Chủ tịch 

UBND huyện 
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- Kế hoạch tuyển dụng công chức Tài chính - kế toán năm 2023 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, phương hướng thực 

hiện tháng 2 năm 2023;  

3 

- Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp tháng 1. 

- Kế hoạch chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023, tổ chức 

kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai của các xã, thị trấn. Tăng cường 

công tác quản lý giống cây trồng, vật tư nông nghiệp trên địa bàn 

huyện. 

- Ban hành Kế hoạch triển khai công tác trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ 

rừng, phòng chống cháy rừng; Kế hoạch đảm bảo nước tưới phục vụ sản 

xuất Đông Xuân 2022 - 2023. 

- Ban hành Công văn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về 

vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, sử dụng thuốc BVTV trái pháp luật 

trên địa bàn huyện; soát chuyển đổi cơ cấu trên đất trồng lúa năm 2022 

và lập kế hoạch năm 2023; 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp năm 

2023. 

- Ban hành công văn đăng ký các tiêu chí xây dựng NTM và xóm nông 

thôn mới năm 2023; Xây dựng Dự thảo Kế hoạch sản phẩm OCOP 

năm 2023 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch di dời chuồng trại năm 2023; Kiểm tra 

vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết nguyên đán. 

- Tham mưu hồ sơ thi đua khen thưởng phong trào thi đua “Chủ động 

phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” năm 2023; Đăng 

ký cơ quan văn hóa 2023; Tham mưu thực hiện chiến lược quốc gia 

cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn. 

- Thực hiện công tác của ban thường trực phòng chống bão lũ & 

TKCN. Tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có). 

- Tham mưu thực hiện tốt nguồn vốn Bảo vệ đất trồng lúa, Nghị quyết 

số 48;  thực hiện tốt các Hồ sơ thanh quyết toán các nguồn kinh phí 

được giao. 

Phòng 

NN&PTNT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện "Tết 

trồng cây" năm 2023; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2023;  

4 

- Ban hành các kế hoạch công tác tư pháp năm 2023; 

- Tuyên truyền Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh 

phí, cải cách hành chính năm 2023 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; 

chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện "Chương trình phổ biến, giáo dục 

pháp luật giai đoạn năm 2023  

- Báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng hàng quý năm 2023 

-  Ban hành Kế hoạch công tác theo dõi THTHPL năm 2023 trên địa 

bàn huyện. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, phương hướng nhiệm 

vụ tháng 2 năm 2023, xây dựng chương trình công tác tháng 2 năm 

2023. 

Phòng Tư Pháp 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

5 

- Chỉ đạo các trường tổ chức Sơ kết học kì I, xây dựng phương hướng 

nhiệm vụ học kì II năm học 2022 – 2023; Thực hiện báo cáo sơ kết học 

kỳ I gửi cấp trên. 

- Điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học kì 

II năm học 2022 - 2023. 

- Chỉ đạo các trường học nghỉ tết, tổ chức đón tết Nguyên Đán Quý 

Mão 2023 

- Tham gia dự thi KHKT cấp tỉnh. 

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch trường MN Đình Phùng đạt Chuẩn Quốc 

gia và PTDTBT TH Hưng Đạo, Tiểu học Đình Phùng, MN Bảo Toàn 

duy trì đạt Chuẩn Quốc gia. 

- Chỉ đạo các trường triển khai Chương trình GDPT 2018. 

- Chỉ đạo xét duyệt bổ sung chế độ chính sách cho học sinh 

- Tổ chức thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện. 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, phương hướng nhiệm 

vụ tháng 2 năm 2023, xây dựng chương trình công tác tháng 2 năm 

2023. 

6 

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 

và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 và Quý I/2023; Kỷ niệm 

93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

3/02/2023); 

- Chỉ đạo ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong dịp tết Nguyên đán  và Lễ 

hội xuân Quý Mão năm 2023 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa huyện Bảo Lạc, năm 2023; Hướng dẫn đăng ký 

Danh hiệu GĐVH, LVH, CQVH năm 2023; kế hoạch công tác gia đình 

năm 2023; 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/BCH đảng bộ 

huyện, nhiệm vụ đột phá Phát triển dịch vụ du lịch gắn với phát huy 

giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc năm 2023 

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc 

Mông huyện Bảo Lạc năm 2023; 

- Xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bảo Lạc 

năm 2023; Hướng dẫn các tổ công nghệ số cộng đồng triển khai có 

hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn. 

- Rà soát, thống kê, tổng hợp xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng 

thực hiện công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử tại các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện. 

Phòng Văn hoá 

va Thông tin 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

7 

- Xây dựng kế hoạch, Quyết định giao chỉ tiêu phát triển KT-XH, 

vốn đầu tư công năm 2023, dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn 

vị, UBND xã, thị trấn; 

- Tham mưu ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - 

Xã hội năm 2023; 

- Công khai dự toán NSĐP năm 2023, Quyết toán NSĐP 2022; 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 
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- Cấp, đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, HTX... 

- Thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh theo quy định; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2023. 

8 

- Ban hành Kế hoạch việc làm - XKLĐ và dạy nghề cho lao động nông 

thôn năm 2023. 

 - Ban hành kế hoạch thăm, tặng quà các gia đình chính sách người có 

công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết 

nguyên đán năm 2023. 

 - Tiếp nhận và tổ chức cấp phát gạo cứu đói Tết nguyên đán 2023 cho 

các xã, thị trấn. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý việc giới thiệu, tiếp nhận 

quà hoặc chương trình từ thiện, nhân đạo của các tập thể, tổ chức, cá 

nhân đến ủng hộ, hỗ trợ nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

 - Ban hành Quyết định công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo giai đoạn 2023-2025 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 - Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2023. 

- Phối hợp với Trường Cao đẳng Than - TKV tuyên truyền, tư vấn cho 

quân nhân vừa xuất ngũ và thông báo tuyển dụng đi học tập, lao động 

tại Tập đoàn Than - TKV. 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Phiên giao dịch việc làm 

huyện Bảo Lạc (nguồn vốn sự nghiệp năm 2022)  

- Tham mưu UBND huyện ban hành Quy chế quản lý, sử sụng Quỹ 

"Đền ơn đáp Nghĩa", "Hội bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền 

trẻ em", Quỹ "Bảo trợ trẻ em".  

- Phối họp BCH Quân sự huyện tổ chức thông tin thị trường lao động, 

giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2023. 

Phòng LĐ-

TB&XH 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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9 

- Nghiên cứu hồ sơ, xác minh trực tiếp các công trình cuộc Thanh tra 

Ban QLDA ĐT và XD huyện. 

- Công bố Kết luận thanh tra 04 chợ xã Huy Giáp, Hưng Đạo, Xuân 

Trường, Sơn Lộ. 

- Tổng hợp báo cáo, xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra cuộc thanh 

tra đất đai tại UBND xã Sơn Lộ. 

- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch Tiếp công dân và giải quyết đơn thư 

năm 2023 của huyện; 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 

của huyện; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2023. 

Thanh tra 

huyện 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

10 

- Thực hiện chi trả tiền và tiếp tục giải quyết vướng mắc trong công 

tác GPMB công trình: Đường giao thông Đồn biên phòng Cốc Pàng 

(155) ra các mốc 520 đến 534; Dự án: Di dân vùng sạt lở xóm Bản 

Riền, xã Hưng Đạo và các công trình, dự án đang triển khai trên địa 

bàn huyện; 

- Hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 2023 trình tỉnh theo quy 

định; 

- Tham mưu ban hành thông báo thu hồi đất GPMB Để thực hiện 

Công trình: Xử lý các vị trí nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn từ 

Km327+600- Km332 (Đèo Khau Cốc Chả), QL.4A, tỉnh Cao Bằng; 

- Xây dựng các kế hoạch để triển khai nhiệm vụ trong năm 2023: 

- Thực hiện giao ban, tổng kết triển khai nhiệm vụ năm 2023 giữa 

Phòng Tài nguyên và Môi trường với văn phòng đăng ký đất đai chi 

nhánh tại Bảo Lạc và địa chính - xây dựng - Nông nghiệp các xã, thị 

trấn tiếp tục triển khai công tác thống kê biến động đất đai năm 2022; 

- Tiếp nhận kiểm tra thẩm định cho các trường hợp chuyển mục đích 

sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở; 

Phòng Tài 

nguyên - MT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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- Thực hiện công tác tiếp dân tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo 

tranh chấp tài nguyên đất đai, nguồn nước và môi trường, trả kết quả 

trong công tác giao dịch. 

- Phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, 

tiếp nhận dự toán đền bù hỗ trợ tái định cư các công trình dự án được 

đầu tư, kiểm tra, thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2023. 

11 

- Xây dựng chương trình công tác năm 2023 

- Ban hành văn bản đôn đốc, phối hợp đảm bảo an toàn giao thông 

trước, trong và sau tết nguyên đán; 

- Tập trung rà soát, kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán: các nguồn vốn 

được UBND huyện giao như: khắc phục bão lũ và duy tu BDTX đường 

giao thông kế hoạch năm 2022... 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng 

phí năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023. 

- Xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 

- Phân công trực cơ quan, trực ATGT, thực hiện các kế hoạch của 

UBND huyện trong dịp nghỉ tết nguyên đán năm 2023. 

- Tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết Thị 

trấn, giai đoạn 2022 - 2030. 

- Lập nhiệm vụ trình Sở xây dựng cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết Thị trấn Bảo Lạc giai đoạn 2021 – 2030 

- Hội nghị công bố công khai Đồ án quy hoạch chung Thị trấn Bảo 

lạc giai đoạn 2021 - 2030. 

- Tờ trình UBND huyện tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch chung 

Thị trấn Bảo lạc giai đoạn 2021 - 2030. 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo 

trật tự ATGT năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ 

 
 
 
 

Phòng Kinh tế 
hạ tầng  

 

 

 

 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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tầng giao thông năm 2023 

- Xây dựng Kế hoạch giao chỉ tiêu duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 

các tuyến đường giao thông năm 2023 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2023. 

12 

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án thuộc 

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tôc thiểu số và miền núi gia đoạn I: 2021 – 2025 và năm 2023. 

- Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện chiến lược công tác dân 

tộc giai đoạn 5 năm 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn 

huyện Bảo Lạc.  

- Tham mưu cho UBND huyên xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 

“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng dân tộc thiểu số” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 

của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện năm 2023.  

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2023, 

Phòng dân tộc  

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

Tháng 2 

1 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác đầu 

năm tại các xã, thị trấn; Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn kiện toàn Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2023. 

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ 

nhân, phòng chống dịch bệnh đảm bảo theo Chương trình, kế hoạch. 

- Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 2; 

xây dựng chương trình công tác tháng 3 năm 2023.  

Văn phòng 

HĐND UBND 

Lãnh đạo UBND 

huyện 
 

2 

- Xây dựng Kế hoạch Dân vận chính quyền năm 2023 

 - Xây dựng Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023 

 - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác công tác tôn giáo năm 2023 

- Xét tuyển Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 

- Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2023 

- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện 

 

 

 

 

Phòng Nội vụ 

 

 

 

đ/c Chủ tịch 

UBND huyện 
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năm 2023 

- Báo cáo công tác tôn giáo tháng 2, Phương hướng nhiệm vụ tháng 

3/ 2023. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2, Phương hướng thực 

hiện tháng 3 năm 2023. 

3 

-  Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp tháng 2;  

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2022 - 2023;  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch NTM; rà soát các tiêu chí xóm NTM; 

Xây dựng Kế hoạch phát triển sản phẩm Ocop 2023. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt Lễ phát động Tết trồng cây năm 2023. 

- Ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 

2022; Xây dựng chỉ tiêu tiêm phòng gia súc, gia cầm và kiểm soát giết 

mổ năm 2023; 

- Chỉ đạo rà soát các hộ còn nuôi gia súc dưới gầm sản nhà; tham mưu 

xây dựng Kế hoạch di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà (100%). 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh VDNC trâu, bò trên địa bàn 

huyện; Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác sản xuất 

Thủy sản năm 2023. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn 

huyện. 

- Thực hiện công tác của ban thường trực phòng chống bão lũ & 

TKCN. Tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có) 

- Ban hành Kế hoạch phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp (các Đề án); 

Chỉ đạo thực hiện nguồn vốn Bảo vệ đất trồng lúa. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác thủy lợi phục vụ sản xuất, 

thống kê, rà soát hệ thống kênh mương bị hư hỏng cần tu sửa;  

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2, Phương hướng thực 

hiện tháng 3 năm 2023. 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

4 

- Chỉ đạo kiểm tra một số đơn vị trường học trực thuộc theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo tổ chức giao lưu chọn giải Ôlimpíc môn Toán, Tiếng Việt 

cấp huyện. 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 
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- Chỉ đạo rà soát danh sách viên chức giáo dục đủ điều kiện nghỉ hưu 

năm 2021 gửi Ủy ban nhân dân huyện xem xét. 

- Tham mưu cho BCĐPC, XMC của huyện xây dựng kế hoạch thực 

hiện công tác phổ cập năm 2023. 

- Tham mưu UBND huyện đầu tư CSVC trường MN Đình Phùng, 

trường PTDTBT TH Hưng Đạo, Tiểu học Đình Phùng, MN Bảo Toàn 

đáp ứng tiêu chí trường đạt Chuẩn Quốc gia. 

- Tham mưu UBND huyện đầu tư cơ sở vật chất cho trường PTCS Sơn 

Lập để chuyển đổi thành trường PTDTBT PTCS Sơn Lập. 

- Tổ chức giải Điền kinh cấp huyện 

- Chuẩn bị Tổ chức Đại hội Công Đoàn Phòng GD&ĐT 

- Chỉ đạo các trường học thực hiện các hoạt động thi đua kỷ niệm ngày 

thành lập Đảng CSVN (03/02); phát động phong trào thi đua chào 

mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và ngày Quốc 

tế phụ nữ (08/3). 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2, Phương hướng thực 

hiện tháng 3 năm 2023. 

5 

- Tổng hợp, kết quả thực hiện công tác an sinh xã hội nhân dịp tết 

Nguyên đán Quý Sửu năm 2023.  

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất 

lượng giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực lao động nông thôn năm 

2023. 

- Tổng hợp đề nghị tăng, giảm đối tượng thụ hưởng thẻ BHYT. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tham gia học nghề và bố trí việc làm tại 

Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam 2022. 

- Tổng hợp, thẩm định, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng, các chính 

sách, hỗ trợ đột xuất theo quy định.  

- Tổng hợp đề nghị tăng, giảm đối tượng thụ hưởng thẻ BHYT. 

- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ BTXH đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng 

trên Igate..  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm 

Phòng Lao 

động TB và Xã 

hội  

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Bảo Lạc (khi được giao 

vốn).  

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3 “hỗ trợ việc 

làm bền vững” Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2023 (khi được giao vốn). 

-  Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, dự toán thực hiện Tiểu dự án 2, Tiểu 

dự án 3 - Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững năm 2023 (khi được giao vốn).  

-  Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Tiểu 

dự án 2 - Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững năm 2023 (khi được giao vốn).  

- Tổ chức Phiên giao dịch việc làm huyện Bảo Lạc (nguồn vốn sự 

nghiệp năm 2022) 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2, Phương hướng thực 

hiện tháng 3 năm 2023. 

6 

- Công bố Kết luận thanh tra cuộc thanh tra đất đai tại UBND xã Sơn 

Lộ. 

- Làm việc với đối tượng thanh tra, xây dựng báo cáo, dự thảo kết luận 
thanh tra đối với cuộc thanh tra tại Ban QLDA ĐT và XĐ huyện. 
- Duy trì công tác tiếp công dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân (nếu có); 
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các văn bản về công tác tiếp công 
dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 2023. 

- Triển khai nội dung công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch 

năm 2023; 
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng và ban 
hành kế hoạch PCTN năm 2023. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2, Phương hướng thực 

hiện tháng 3 năm 2023. 

Thanh tra 

huyện 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

7 - Ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2023 
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- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ 

biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của 

Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra 

tấn" trên địa bàn tỉnh năm 2023 trên địa bàn huyện. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp 

luật" năm 2023 trên địa bàn huyện 

- Tổ chức đánh giá, chấm điểm công tác PBGDPL theo Bộ Tiêu chí 

ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp và sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện 

Thông tư. 

- Công bố danh sách xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xã chưa đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

- Thực hiện một số nội dung thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP. 

- Hướng dẫn UBND cấp xã, thị trấn triển khai công tác đăng ký nuôi 

con nuôi theoThông tư số 10/2020/TT-BTP 

- Ban hành Kế hoạch công tác XLVPHC trên địa bàn huyện năm 

2023 

- Tổng hợp báo cáo công tác tư pháp tháng 2, phương hướng nhiệm 

vụ tháng 3 năm 2023. 

 

 

 

Phòng Tư Pháp 

 

 

 

 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

8 

- Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài 

nguyên, Môi trường.  

- Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tiếp nhận dự toán đền 

bù hỗ trợ tái định cư các công trình dự án được đầu tư, thẩm định trình 

UBND huyện phê duyệt; 

- Chỉ đạo các xã thống kê biến động đất đai năm 2022 tổng hợp báo 

cáp Sở TN&MT tỉnh đúng thời gian; 

Phòng Tài 

nguyên - MT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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- Khảo sát xây dựng giá đất trình tỉnh duyệt giá đền bù hỗ trợ tái định 

cư cho các công trình dự án hoặc thuê tư vấn. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2, Phương hướng thực 

hiện tháng 3 năm 2023. 

9 

- Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư. Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công 

- Đối chiếu dự toán ngân sách với các đơn vị sử dụng ngân sách huyện, 

thanh toán các khoản chi cho cá nhân, thực hiện xử lý chuyển nhiệm 

vụ chi, kinh phí chưa thực hiện năm 2022 chuyển nguồn sang năm 

2023 tiếp tục thực hiện, ban hành Quyết định chuyển nguồn kinh phí 

năm 2022 chuyển sang năm 2023 theo quy định của Luật ngân sách 

Nhà nước (nếu có). 

- Kiểm tra, thẩm định, xét duyệt báo cáo quyết toán chi ngân sách nhà 

nước năm 2022 của các đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và 

thông báo kết quả thẩm định phê duyệt quyết toán cho các cơ quan đơn 

vị, tổng hợp quyết toán ngân sách cấp xã hoàn thành trong tháng 02 

theo quy định. 

- Định giá tài sản trong Tố tụng hình sự; thẩm định các dự án đầu tư 

theo quy định; 

- Thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành; 

- Thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh theo quy định; 

- Cấp, đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, HTX... 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2, Phương hướng thực 

hiện tháng 3 năm 2023. 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

10 

- Xây dựng Kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2023 

- Xây dựng Kế hoạch giải tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng, HLGT năm 

2023 

- Khảo sát, lập dự toán duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến 

đường tỉnh, đường huyện theo kế hoạch năm 2023. Thực hiện kế hoạch 

đấu thầu các gói thầu duy tu BDTX các tuyến đường. 

- Kiện toàn BCĐ, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban an toàn 

giao thông huyện (nếu cần thiết) 

 

 

 

 

 

Phòng 

Kinh tế - 

Hạ tầng 

 

 

 

 

 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương- PCT 

UBND huyện 
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- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo TTATGT năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023; 

- Báo cáo giá vật liệu XD Quý I/2023 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2, Phương hướng thực 

hiện tháng 3 năm 2023. 

11 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chính sách dân tộc 

năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền, vận động đồng bào 

các dân tộc tổ chức sản xuất nông - lâm nghiệp, sản xuất vụ đông -

xuân năm 2023. 

- Triển khai thực hiện các nội dung Chương trình MTQG theo kế 

hoạch; 

- Tiếp tục Xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai các chính sách theo 

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 

31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Tăng 

cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”;  

- Xây dựng kế hoạch cung cấp thông tin cho người có uy tín (các đối 

tượng mới chưa được bồi dưỡng; tập huấn những chủ trương, chính 

sách mới của Đảng và nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân 

tộc...).  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các Dự án chương trình Mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi gia đoạn I: 2021 – 2025 và năm 2023, các chương 

trình chính sách khác dân tộc trên địa bàn huyện. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2, Phương hướng thực 

hiện tháng 3 năm 2023. 

Phòng dân tộc  

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

12 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa; tăng 

cường kiểm tra hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ về văn hóa, 

thông tin trên địa bàn huyện; 

- Kiểm tra các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể thao và lễ hội trong    

dịp Tết Nguyên đán 2023 trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng Kế hoạch công tác thể dục thể thao, Ngày chạy Olympic 

Phòng Văn hóa 

TT 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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vì sức khỏe toàn dân năm 2023 

- Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản 

Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện nội dung đột phá về phát 

triển du lịch –dịch vụ bền vững năm 2023. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2, Phương hướng thực 

hiện tháng 3 năm 2023 

Tháng 3 

1 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều 

hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QP, AN; theo dõi, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; ban 

hành thông báo kết luận chỉ đạo của TT UBND tại các cuộc họp, hội 

nghị. 

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ 

nhân, phòng chống dịch bệnh đảm bảo theo Chương trình, kế hoạch. 

- Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng - An ninh Quý I 

năm 2023; xây dựng chương trình công tác tháng 4 và Quý II năm 

2023;  

Văn phòng 

HĐND-UBND  

Lãnh đạo UBND 

huyện 
 

2 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2023 

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

phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 

- Báo cáo công tác tôn giáo tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 

4/2023 

- Tuyển dụng công chức Tài chính - kế toán cấp xã năm 2023 

- Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn năm 2023 

Phòng Nội vụ 
đ/c Chủ tịch 

UBND huyện 
 

3 

- Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp tháng 3; Báo cáo sản xuất nông 

lâm nghiệp quý I; Tiếp tục chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh vụ 

Đông Xuân, chỉ đạo thu hoạch cây trồng ngắn ngày vụ Xuân và triển 

khai thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu;  

- Báo cáo phòng chống tham nhũng quý I và phương hướng nhiệm vụ 

9 tháng cuối năm 2023. 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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- Ban hành Công văn chỉ đạo công tác trồng và bảo vệ rừng năm 2023, 

kiểm tra đôn đốc việc chăm sóc bảo vệ rừng trồng, khoanh nuôi tái 

sinh rừng, công tác phòng chống cháy rừng, công tác quản lý, khai thác 

vận chuyển và chế biến lâm sản. 

- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; kế hoạch kiểm tra việc 

sản xuất kinh doanh thuốc BVTV, giống, vật tư cây trồng... 

- Xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 48 của 

HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Cao 

Bằng; Tổ chức thực hiện nguồn vốn Bảo vệ đất trồng lúa năm 2023 và 

các nguồn vốn khác (nếu có). 

- Chỉ đạo kiểm tra các lĩnh vực liên quan đến công tác sản xuất Nông 

lâm nghiệp tại cơ sở. 

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch NTM; rà soát các tiêu chí thực 

hiện trong 3 tháng đầu năm; Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo các chủ thể đăng 

ký sản phẩm OCOP hoàn thiện các bước hồ sơ. 

- Chỉ đạo phối hợp với trung tâm dịch vụ kiểm tra công tác phòng trừ 

dịch bệnh tại cơ sở; Chỉ đạo thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận 

cơ sở kinh doanh sản xuất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc 

lĩnh vực nông lâm thủy sản. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt các Đề án phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp. 

- Chỉ đạo thực hiện Hội nghị triển khai Đề án phát triển sản xuất Nông 

lâm nghiệp, chương trình đột phát phát triển nông nghiệp an toàn và 

phát triển cây đặc sản theo hướng hữu cơ; liên kết bao tiêu sản phẩm 

của các Doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 

(các DN, HTX) 

- Chỉ đạo thực hiện công tác của Ban Thường trực phòng chống bão lũ 

& TKCN. Tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có) 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, Phương hướng thực 

hiện tháng 4 năm 2023. 

4 
- Công bố kết luận thanh tra đối với cuộc thanh tra tại Ban QLDA ĐT 

và XĐ huyện. 

Thanh tra 

huyện 
Đ/c  



22 

 

- Xây dựng đề cương, yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo đối với cuộc 

thanh tra các trường học trên địa bàn xã Kim Cúc. 

- Duy trì công tác tiếp công dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân (nếu có); 

- Triển khai nội dung công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch 

năm 2023; 

- Kiểm tra, rà soát việc thực hiện kết luận sau thanh tra tại các đơn vị; 

-Thực hiện các báo cáo quý về công tác Thanh tra, công tác PCTN, 

công tác Tiếp công dân, CCHC và các báo cáo chuyên đề (nếu có) 

-  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, Phương hướng thực 

hiện tháng 4 năm 2023. 

Chủ tịch UBND 

huyện 

5 

- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên 

ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2023 trên địa bàn huyện 

- Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục 

pháp luật huyện năm 2023 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” năm 

2023 trên địa bàn huyện 

- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật quý 

I,II,III,IV 

- Chỉ đạo ban hành văn bản Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn về 

thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

- Chỉ đạo tuyên truyền phổ biến các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, 

tỉnh, huyện  

- Triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của 

Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của 

Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 

Phòng Tư Pháp 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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- Thực hiện Quy chế phối hợp của tỉnh trong việc giải quyết nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài, khi có hướng dẫn 

- Thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 

2023   

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, Phương hướng thực 

hiện tháng 4 năm 2023. 

6 

- Điều tra, rà soát, tổng hợp báo cáo giá trị sản xuất Công nghiệp - 

Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại Quý I 

- Rà soát quy hoạch, trật tự xây dựng; Cấp giấy phép quy hoạch, giấy 

phép xây dựng; Xác định nguồn hàng VLXD và cự ly vận chuyển vật 

liệu đến hiện trường xây lắp. 

- Tổ chức thấm định hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân 

sách nhà nước theo phân cấp, kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng và 

tham gia nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành. 

- Tổ chức thực hiện khảo sát và lập hồ sơ dự toán các công trình cải 

tạo, sửa chữa do UBND huyện giao. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hàng hoá và vệ sinh an 

toàn thực phấm. 

- Tham gia công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình 

trên địa bàn. 

- Tham mưu quyết định giao chỉ tiêu giá trị sản xuất Công nghiệp - 

Tiểu thủ công nghiệp năm 2022 cho các xã, thị trấn 

- Trình UBND huyện phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 

các xã, huyện Bảo Lạc. 

- Xây dựng kế hoạch giải tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang 

ATGT, rà soát bổ sung biển báo giao thông trên địa bàn huyện. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, Phương hướng thực 

hiện tháng 4 năm 2023. 

Phòng Kinh tế 

- hạ tầng 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương- PCT 

UBND huyện 

 

7 

- Báo cáo tăng, giảm tài sản công năm 2022; 

- Thẩm tra quyết toán ngân sách huyện; các xã, thị trấn; 

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

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 
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tiêu, bổ sung mục tiêu năm 2023; 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công. 

- Báo cáo, công khai và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách địa phương quý I/2023. 

- Xây dựng báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; 

- Thẩm định, xét duyệt và thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách 

năm 2022 các đơn vị, các xã; 

- 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); 

- Thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành;  

8 

- Tổ chức giải quyết đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền, khảo sát 

xây dựng giá đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 (nếu có) trình 

huyện và tỉnh phê duyệt. 

- Phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự 

án được đầu tư. Tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thu hồi đất 

để đầu tư xây dựng công trình, tiếp nhận hồ sơ dự toán đền bù kiểm 

tra, thẩm định trình UBND huyện phê duyệt; 

- Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài 

nguyên, Môi trường; phát hiện và xử lý kịp thời các trường trường hợp 

vi phạm quy định về quản lý Tài nguyên, môi trường. 

-  Thực hiện công tác tiếp dân tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo 

tranh chấp tài nguyên đất đai, nguồn nước và trả kết quả trong công tác 

giao dịch.  

- Thực hiện công tác giao ban quý I giữa phòng TN&MT với công 

chức địa chính cấp xã, thị trấn và Văn phòng Đang ký đất đai; 

Phòng Tài 

nguyên - MT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

9 

- Nắm tình hình dân di cư tự do trên địa bàn huyện, tăng cường công 

tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số ổn định và 

hạn chế tình trạng di cư tự do; Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo 

theo chương trình kế hoạch và các công việc đột xuất khác theo yêu 

Phòng dân tộc 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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cầu của Ban Dân tộc và UBND huyện.  

- Đôn đốc, kiểm tra nhằm tháo gỡ khó khăn và triển khai có hiệu quả 

một số chương trình, chính sách dân tộc.  

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, Phương hướng thực 

hiện tháng 4 năm 2023. 

10 

- Chỉ đạo các trường tiểu học tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II. 

- Rà soát, tổng hợp danh sách nâng lương thường xuyên Quý I/2023 

gửi Ủy ban nhân dân huyện xem xét. 

- Thành lập đội tuyển tham gia dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa 

cấp tỉnh năm học 2022- 2023. 

-  Báo cáo công tác CCHC Quý I/2023 gửi UBND huyện. 

- Tổ chức trao đổi kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp năm học 

2023 - 2024 t 

- Tổ chức rà soát minh chứng đáp ứng các tiêu chí duy trì, đạt Chuẩn 

Quốc gia đối với trường MN Đình Phùng, trường PTDTBT TH Hưng 

Đạo, Tiểu học Đình Phùng, MN Bảo Toàn. 

- Tham gia giải Điền kinh cấp tỉnh. 

- Chỉ đạo trường PTCS Sơn Lập xây dựng Đề án chuyển đổi thành 

trường PTDTBTPTCS Sơn Lập. 

- Tổ chức Đại Hội Công Đoàn Phòng GD&ĐT 

- Chỉ đạo việc hoàn thành đề xuất lựa chọn SGK lớp 4, lớp 8 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, Phương hướng thực 

hiện tháng 4 năm 2023. 

 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 

 

11 

- Tổng hợp chứng từ, quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 

- Chỉ đạo ban hành văn bản vận động ủng hộ: Quỹ "Đền ơn đáp Nghĩa", 

"Hội bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em", Quỹ "Bảo trợ 

trẻ em". 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Phòng chống tệ nạn xã hội năm 2023. 

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kiểm tra của UBND huyện về nội dung: 

- Chỉ đạo kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo đa chiều và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

Phòng Lao 

động TBXH 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 
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nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022. - Kiểm tra, 

giám sát công tác chi trả chế độ bảo trợ xã hội, người có công; chi trả 

hỗ trợ tiền điện trên địa bàn huyện Bảo Lạc.  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ 

nữ năm 2023; Kế hoạch, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc 

tế phụ nữ 08/03/2023 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động: Ngày Bảo vệ 

chăm sóc người tàn tật Việt Nam (18/4/1980-18/4/2023).  

- Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em 

năm 2023.  

- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu tư vấn học nghề, 

lao động trong và ngoài nước, Trường Cao đẳng Than - TKV.  

- Tổng hợp, thẩm định, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng, các chính 

sách, hỗ trợ đột xuất theo quy định. Tổng hợp đề nghị tăng, giảm đối 

tượng thụ hưởng thẻ BHYT.  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, giới 

thiệu việc làm huyện Bảo Lạc năm 2023  

- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ BTXH đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng 

trên Igate.  

- Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững huyện Bảo Lạc (nguồn vốn 2022).  

- Chỉ đạo phối hợp công an huyện tổ chức Hội nghị thông tin thị trường 

lao động, giới thiệu việc làm cho các đối tượng mãn hạn tù 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, Phương hướng thực 

hiện tháng 4 năm 2023. 

12 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

về văn hóa năm 2022; Hướng dẫn cơ sở thực hiện các tiêu chí NTM 

năm 2023 

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động 

hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3). 

- Ban hành  Kế hoạch công tác thể dục thể thao, tổ chức Ngày chạy 

Phòng Văn hóa 

TT 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 

- Tiếp tục tuyên truyền nhằm thu hút đầu tư xây dựng điểm ngắm 

cảnh Dốc 15 tầng Khau Cốc Chà; Tôn tạo lòng hồ, xây dựng cảnh quan 

hồ Thôm Lốm (xã Xuân Trường); tiếp tục thực hiện việc khảo sát, thu 

hồi và giải phóng mặt bằng để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở hạ 

tầng tại  Dốc 15 tầng Khau hồ Thôm Lốm (xã Xuân Trường) 

- Tổ chức phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng biểu tượng du lịch 

huyện Bảo Lạc năm 2023 

- Phối hợp thực hiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại điểm du lịch cộng 

đồng xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc (hỗ trợ đầu tư Hạng mục bãi đỗ 

xe) 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý, tổ chức hoạt động các trang  

thông tin điện tử tại địa phương. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, Phương hướng thực 

hiện tháng 4 năm 2023. 

Tháng 4 

1 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều 

hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QP, AN; theo dõi, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; ban 

hành thông báo kết luận chỉ đạo của TT UBND tại các cuộc họp, hội 

nghị. 

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ 

nhân, phòng chống dịch bệnh đảm bảo theo Chương trình, kế hoạch. 

- Chuẩn bị nội dung, tổ chức hội nghị giao ban UBND huyện quý I, 

triển khai nhiệm vụ quý II/2023. 

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

xây dựng chương trình công tác tháng 5 năm 2023. 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

Lãnh đạo UBND 

huyện 
 

2 

- Báo cáo công tác tôn giáo tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 

5/2023 

- Kế hoạch điều động, luân chuyển công chức cấp xã năm 2023. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2023. 

Phòng Nội vụ 
đ/c Chủ tịch 

UBND huyện 
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3 

- Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp tháng 4; Báo cáo triển khai thực 

hiện ISO; Báo cáo thống kê chăn nuôi quý I. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi, 

thủy sản, nghiên cứu đề xuất phát triển một số giống vật nuôi bản địa 

như gà đen, gà lông xù Bảo Lạc. 

- Chỉ đạo phối hợp với trung tâm dịch vụ Kiểm tra công tác dịch bệnh 

tại cơ sở; Tổng hợp tổng đàn gia súc, gia cầm. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ 

sạt lở. 

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch NTM; Phối hợp văn 

phòng điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra cơ sở, vật chất các chủ 

thể tham gia xây dựng sản phẩm OCOP năm 2023. 

- Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 48 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ 

trợ phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng; Nguồn vốn Bảo vệ đất 

trồng lúa năm 2022 và các nguồn vốn khác (nếu có). 

- Chỉ đạo kiểm tra các lĩnh vực liên quan đến công tác sản xuất Nông 

lâm nghiệp tại cơ sở; Kiểm tra việc cung ứng giống cây trồng, phân 

bón; kiểm tra việc sản xuất kinh doanh thuốc BVTV, giống, vật tư cây 

trồng... 

- Thực hiện công tác của Ban Thường trực phòng chống bão lũ & 

TKCN. Tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có) 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2023. 

 

 

 

 

 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 

 

 

 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

4 

- Triển khai nội dung công tác phòng chống tham nhũng theo kế 

hoạch năm 2023; 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh kế hoạch PCTN năm 2023 

của các đơn vị 

- Duy trì công tác tiếp công dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân (nếu có); 

- Ban hành Quyết định thanh; nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, xác minh trực 

tiếp đối với cuộc thanh tra các trường học trên địa bàn xã Kim Cúc. 

Thanh tra 

huyện 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 
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- Trực với Ban tiếp công dân theo quy định; Phân loại, xử lý đơn thư; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2023. 

5 

- Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 162/CTPH-

TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 về PBGDPL và hòa giải ở cơ sở giai 

đoạn 2019-2023; 

- Xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công 

ước La Hay; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2023. 

Phòng Tư Pháp 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

6 

- Phối hợp các ngành, các cấp nắm tình hình trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bảo Lạc. Phối hợp các cơ quan liên 

quan thực hiện 3 chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 5 năm 2021 – 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. 

-  Thường xuyên cập nhật tình hình dữ liệu về công tác dân tộc trên địa 

bàn.  

- Tổ chức thực hiện, triển khai theo Kế hoạch các Dự án, nội dung (Dự 

án1, Dự án 9 theo Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ) giao 

phòng Dân tộc chủ đầu tư tại các xã, thị trấn;  

Phòng Dân tộc 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

7 

- Tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022; 

-  Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công; 

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

-  Báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi thường xuyên, chi chương 

trình mục tiêu, bổ sung mục tiêu năm 2023 theo quy định; 

- Tham mưu điều chuyển, thanh lý, sửa chữa, chuyển đổi hình thức sở 

hữu xử lý tài sản công; 

-  Giao ban các đơn vị dự toán, các xã quý I/20232; 

- Thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành. 

- Thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh theo quy định; 

- Cấp, đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, HTX... 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

8 - Rà soát quy hoạch, trật tự xây dựng; Cấp giấy phép quy hoạch, giấy Phòng Kinh tế Đ/c Hoàng Văn  
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phép xây dựng; Xác định nguồn hàng VLXD và cự ly vận chuyển vật 

liệu đến hiện trường xây lắp. 

- Kiểm tra các xã, Thị trấn triển khai các dự án đặc thù theo kế hoạch 

- Tổ chức thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân 

sách nhà nước theo phân cấp, kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng và 

tham gia nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành. 

- Nghiệm thu công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường giao 

thông quý I 

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện duy tu, BDTX các tuyến đường giao 

thông quý II và khắc phục bão lũ các công trình xây dựng. 

- Tổ chức thực hiện khảo sát và lập hồ sơ dự toán các công trình cải 

tạo, sửa chữa do UBND huyện giao. 

- Kiểm tra Ban ATGT các xã, Thị trấn tổ chức giải tỏa vi phạm kết 

cấu hạ tầng, hành lang ATGT theo kế hoạch 

- Báo cáo giá vật liệu XD Quý II 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2023. 

- hạ tầng Cương- PCT 

UBND huyện 

9 

- Kiểm tra công tác chuyên môn và công tác quản lý học sinh bán trú 

các trường học. 

- Tham gia kiểm tra chéo khối thi đua các phòng Giáo dục. 

- Tham mưu cho UBND huyện đầu tư kinh phí, cho chủ trương thực 

hiện trang cấp thiết bị và các điều kiện khác để Trường MN Đình 

Phùng, trường PTDTBT TH Hưng Đạo, Tiểu học Đình Phùng, MN 

Bảo Toàn duy trì, đạt chuẩn Quốc gia. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2023. 

 

 

 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

 

 

 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

10 

-  Giới thiệu tư vấn học nghề, lao động trong và ngoài nước, Trường 

Cao đẳng Than - TKV.  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 

01/6/2023.  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động chào mừng ngày 

Phòng Lao 

động TBXH 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 
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thành lập hội Người cao tuổi Việt Nam 09/05/1941  

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động Ngày Bảo vệ chăm sóc người tàn 

tật Việt Nam (18/04/1980-18/04/2023). 

- Tổng hợp, thẩm định, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng, các chính 

sách, hỗ trợ đột xuất theo quy định. Tổng hợp đề nghị tăng, giảm đối 

tượng thụ hưởng thẻ BHYT.  

-  Chỉ đạo tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm 

huyện Bảo Lạc năm 2023  

- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ BTXH đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng 

trên Igate.  

-  Thẩm định, phê duyệt danh sách, cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện Quý 

I.  

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2023. 

11 

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các 

ngày lễ lớn trong quý II/2022, kỷ niệm ngày thành lập chi bộ đảng đầu 

tiên của huyện Bảo Lạc; ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất 

nước 30/ 4 và ngày Quốc tế lao động 01/5. 

- Hướng dẫn,  theo dõi đôn đốc việc thực hiện Phong trào 

"TDDKXDĐSVH" năm 2023 trên địa bàn huyện 

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Ngày sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam 21/4 và ngày sách bản quyền thế giới 23/4/2023 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giải bóng chuyền da nam nữ  

huyện Bảo Lạc năm 2023 

- Phối hợpTrùng tu, tôn tạo Dinh thự cố dòng họ Nông (Thị trấn) 

thành nơi trưng bày, bảo tồn các di tích lịch sử, giá trị văn hóa các dân 

tộc (mô hình bảo tàng mini); tiếp tục sưu tầm tư liệu, tài liệu, hình ảnh, 

hiện vật của Dinh thự họ Nông để trưng bày tại Dinh thự dòng họ 

Nông, thị trấn Bảo Lạc. 

- Hỗ trợ hoạt động của các đội văn nghệ xóm, TDP; Tổ chức biểu 

diễn tái hiện loại hình văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu 

số. 

 

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa 

TT 

 

 

 

 

 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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12 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên-MT; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân thuộc thẩm quyền, thực hiện tốt công tác tiếp dân 

tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp tài nguyên đất đai, nguồn 

nước và trả kết quả trong công tác giao dịch bảo đảm theo quy định; 

- Hướng dẫn, kiểm tra xác định các thửa đất chuyển mục đích sử 

dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có đăng ký và hoàn chỉnh hồ sơ 

chuyển cơ quan thuế nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo 

quy định. 

- Tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự 

án được đầu tư. Tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thu hồi đất 

để đầu tư xây dựng công trình, tiếp nhận hồ sơ dự toán đền bù, kiểm 

tra thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. 

- Khảo sát xây dựng giá đất trình tỉnh duyệt giá đền bù hỗ trợ tái định 

cư cho các công trình, dự án. 

Phòng Tài 

nguyên - MT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

Tháng 5 

1 

- Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 5 
và 6 tháng đầu năm 2023; Xây dựng chương trình công tác tháng 6 
năm 2023. 

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ 

nhân, phòng chống dịch bệnh đảm bảo theo Chương trình, kế hoạch. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ 
tiêu phát triển KTXH 6 thang đầu năm tại cơ sở. 

 

Văn phòng 

HĐND-UBND  

 

Lãnh đạo UBND 

huyện  

 

2 

- Báo cáo công tác tôn giáo tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 

6/2023 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2023 

Phòng nội vụ  
Chủ tịch UBND 

huyện  
 

3 

- Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp tháng 5. 

- Chỉ đạo phối kết hợp với các đơn vị chức năng triển khai công tác 

bảo vệ rừng; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng 

chống cháy rừng; Chỉ đạo công tác sản xuất vụ mùa 2023. 

 

 

Phòng Nông 

nghiệp và 

 

 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 
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- Chỉ đạo kiểm tra đôn đốc việc thực hiện xây dựng NTM, xóm nông 

thôn mới năm 2023; Đôn đốc các chủ thể hoàn thiện hồ sở sản phẩm 

OCOP. 

- Thực hiện công tác của ban thường trực phòng chống bão lũ &TKCN. 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 48 của HĐND tỉnh về chính 

sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng; Nguồn vốn Bảo 

vệ đất trồng lúa năm 2022 và các nguồn vốn khác (nếu có). 

- Chỉ đạo kiểm tra các lĩnh vực liên quan đến công tác sản xuất Nông 

lâm nghiệp tại cơ sở; Kiểm tra việc cung ứng giống cây trồng, phân 

bón; kiểm tra việc sản xuất kinh doanh thuốc BVTV, giống, vật tư cây 

trồng... 

- Thực hiện công tác của Ban Thường trực phòng chống bão lũ & 

TKCN. Tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có). 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2023. 

PTNT UBND huyện 

4 

- Chỉ đạo các trường tổ chức thi kiểm tra cuối học kỳ II. 

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

giao chất lượng học sinh các cấp. 

- Chỉ đạo các trường THCS, PTCS hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp 

THCS, cấp giấy chứng nhận TN, hoàn thành trước ngày 20/5/2021. 

Chỉ đạo các trường THCS, PTCS tổ chức ôn luyện cho học sinh thi 

vào lớp 10 THPT. 

- Tổng hợp số liệu, báo cáo tổng kết năm học gửi các cấp quản lý. 

- 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. 

- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và bàn giao CSVC 

cho địa phương quản lý trong thời gian nghỉ hè. 

- Chỉ đạo các trường MN, tiểu học tổ chức tết thiếu nhi 1/6 cho HS. 

- Chỉ đạo các trường chọn cử giáo viên được phân công dạy học lớp 

năm học 2023 - 2024 tham gia bồi dưỡng Chương trình GDPT 2018. 

 

 

 

 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

 

 

 

 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2023. 

5 

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ 

niệm của đất nước của địa phương quý II/2023: Tuyên truyền kỷ niệm 

133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2023 

- Tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bảo Lạc năm 2023 

- Xây dựng Kế hoạch công tác trẻ em lĩnh vực văn hóa, thể thao  

và du lịch trên địa bàn huyện Bảo Lạc 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng tháng hành động quốc gia 

về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam (28/6). 

Triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2023. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức giải bóng đá thanh thiếu niên, nhi 

đồng huyện Bảo Lạc năm 2023 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bảo tồn và 

phát huy văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng 

cao năng lực khai thác các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển 

dịch vụ du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức 

Cuộc thi tìm kiếm các sản phẩm du lịch  

- Tham mưu đăng ký sử dụng chứng ký số, hướng dẫn các cá nhân, 

tổ chức, đơn vị sử dụng chứng ký số. 

Phòng Văn hóa 

TT 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

6 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thăm và tặng quà các trường học và trẻ 

em có hoàn cảnh ĐBKK nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.  

- Chỉ đạo ban hành văn bản đôn đốc ủng hộ: Quỹ "Hội bảo trợ Người 

khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em", Quỹ "Bảo trợ trẻ em", Quỹ "Đền 

ơn đáp nghĩa".  

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động chào mừng ngày thành lập hội 

Người cao tuổi Việt Nam 09/5/1941 - 09/05/2022.  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 76 năm 

ngày Thương binh liệt sỹ (27/07/1947-27/07/2023).  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng An toàn lao động năm 

2023; giới thiệu tư vấn học nghề, lao động trong và ngoài nước, Trường 

Phòng Lao 

động TBXH 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 
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Cao đẳng Than - TKV.  

- Tổng hợp, thẩm định, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng, các chính 

sách, hỗ trợ đột xuất theo quy định. Tổng hợp đề nghị tăng, giảm đối 

tượng thụ hưởng thẻ BHYT. 

- Phê duyệt hồ sơ BTXH đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng trên Igate. 

7 

- Kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau thanh tra chưa giải quyết dứt 

điểm; 

- Kiểm tra công tác giải quyết đơn tại một số xã, đơn vị cơ quan. 

- Tự rà soát văn bản của năm 2022 để vào lưu trữ theo kế hoạch: 

- Triển khai nội dung công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch 

năm 2023; 

- Làm việc với đội tượng thanh tra, tổng hợp báo cáo, xây dựng dự 

thảo Kết luận thanh tra đối với cuộc thanh tra các trường học trên địa 

bàn xã Kim Cúc. 

- Khảo sát nội dung chuẩn bị thanh tra đối với Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện Bảo Lạc. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2023. 

Thanh tra  

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

8 

- Chỉ đạo kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Hội 

đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã, thị trấn; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2023. 

Phòng Tư Pháp 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

9 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hàng hoá và vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

- Tham gia công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình 

trên địa bàn. 

- Tuyên truyền, rà soát các tiêu chí xây dựng NTM các xã thuộc lĩnh 

vực chuyên môn của phòng 

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện QLNN về lĩnh vực quy 

hoạch, xây dựng, giao thông, công thương trên địa bàn các xã, Thị trấn. 

- Điều tra, rà soát, tổng hợp báo cáo giá trị sản xuất Công nghiệp - 

Phòng Kinh tế 

- hạ tầng 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương- PCT 

UBND huyện 
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Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại dịch vụ Quý II 

Phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực trên địa bàn huyện 

10 

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

dự toán, kế hoạch năm 2023; 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công; 

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

- Thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành; 

- Thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh theo quy định; 

- Cấp, đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, HTX... 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

11 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên-MT; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân thuộc thẩm quyền, thực hiện tốt công tác tiếp dân 

tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp tài nguyên đất đai, nguồn 

nước và trả kết quả trong công tác giao dịch bảo đảm theo quy định; 

- Tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, 

cá nhân có đăng ký và hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cơ quan thuế nộp tiền 

chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo quy định. 

- Tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự 

án được đầu tư. Tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thu hồi đất 

để đầu tư xây dựng công trình, tiếp nhận hồ sơ dự toán đền bù, kiểm 

tra thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. 

- Khảo sát xây dựng giá đất trình tỉnh duyệt giá đền bù hỗ trợ tái định 

cư cho các công trình, dự án. 

Phòng Tài 

nguyên - MT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

12 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9 

(Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/ 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ); Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng dân tộc thiểu số” mở rộng Đề án giảm thiểu tảo hôn, 

hôn nhân cận huyết thống theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 

14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bảo Lạc năm 

2023; Phối hợp với các xã, thị trấn, các trường học tổ chức các hội nghị 

Phòng Dân tộc 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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triển khai dự án.  

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện Kế hoạch số 939/KH-UBND 

ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc 

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn huyện.  

- Xây dựng kế hoạch tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; thực hiện cung cấp 

thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2023 cho người có uy tín.  

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 2023; xây dựng chương trình công tác 

tháng 7 và hoàn thiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; 

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. 

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ 

nhân, phòng chống dịch bệnh đảm bảo theo Chương trình, kế hoạch. 

Văn phòng 

HĐND - UBND 

Lãnh đạo UBND 

huyện 
 

2 

- Báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng 

đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

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

7/2023. 

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

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

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

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

- 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 2023. 

Phòng Nội vụ 
Chủ tịch UBND 

huyện 
 

3 - Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp tháng 6; Báo cáo sản xuất nông Phòng Nông Đ/c Hoàng Văn  
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lâm nghiệp quý II và 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo thành lập hợp tác 

xã tháng 6; Báo cáo các tiêu chí NTM, xóm NTM 6 tháng đầu năm; 

Báo cáo phòng chống tham nhũng quý II và phương hướng nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2023. 

- Ban hành Công văn chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu theo đúng thời vụ, chỉ 

đạo tổ chức kiểm tra việc sản xuất kinh doanh giống, phân bón, thuốc 

BVTV đảm bảo cung cấp ổn định và chất lượng các vật tư nông nghiệp 

phục vụ sản xuất. Tăng cường công tác điều tra, dự báo phát hiện sâu 

bệnh hại để hướng dẫn phòng trừ kịp thời có hiệu quả. 

- Kiểm tra việc thực hiện các đề án đang triển khai trên địa bàn 

huyện (Đề án nông nghiệp thông minh, sản xuất nông lâm nghiệp, 

nông nghiệp hữu cơ, Nghị quyết 48...). 

- Phối hợp với các cơ quan liên kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ 

tiêu trồng rừng, bảo vệ rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng, chống chặt 

phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản... 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, 

giông sét. 

- Thực hiện công tác của Ban Thường trực phòng chống bão lũ & 

TKCN. Tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có). 

- Kiểm tra kết quả sử dụng nguồn vốn thực hiện thủy lợi phí năm 2022 

của các xã, thị trấn; Kiểm tra đôn đốc hoàn thiện hồ sơ sản phẩm 

OCOP. 

- Tổng hợp danh sách các hộ dân di dời nhà ở ra vùng biên giới, trình 

ủy ban nhân huyện xem xét (nếu có) 

- Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh sản xuất 

đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy 

sản; Cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện. 

- 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 

nghiệp và 

PTNT 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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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 2023. 

4 

- Công bố Kết luận thanh tra đối với cuộc thanh tra các trường học trên 

địa bàn xã Kim Cúc. 

- Công bố Quyết định thanh tra đối với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp 

huyện 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát các kết luận thanh tra, 

kiến nghị của kiểm toán nhà nước trong năm 2022 

- Duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân (nếu có); 

- Triển khai nội dung công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch 

năm 2023. 

- Kiểm tra một số đơn vị thực hiện kế hoạch PCTN năm 2023; xác 

minh kê khai tài sản (nếu có yêu cầu). 

-Thực hiện các báo cáo quý về công tác Thanh tra, công tác PCTN, 

công tác Tiếp công dân, CCHC và các báo cáo chuyên đề (nếu có). 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2023. 

Thanh tra  

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

5 

- Tham gia các lớp tập huấn về công tác Tư pháp do tỉnh tổ chức; 

-  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2023. 

 

Phòng Tư Pháp 
Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

6 

- Trình UBND huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chung các xã, giai 

đoạn 2022 - 2030. 

- Trình UBND huyện phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

Thị trấn, giai đoạn 2022 - 2030. 

- Chỉ đạo các xã tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch chung, giai 

đoạn 2022 - 2030. 

- Đôn đốc, kiểm tra thực hiện và báo cáo công tác đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông huyện. 

- Báo cáo thực hiện công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 6 

Phòng Kinh tế 

- hạ tầng 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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tháng năm 

- Thực hiện các báo cáo gửi Sở chuyên ngành và UBND huyện theo 

quy định. 

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch chi tiết Thị trấn 

Bảo Lạc giai đoạn 2022 – 2030 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng đầu năm, phương 

hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

7 

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

năm 2022; 

- Điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch Vốn đầu tư công 2023; 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công; 

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

- Báo cáo, công khai và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách địa phương quý II/2023; 

- Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023 

của huyện 

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

năm 2023 

- Thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành; 

- Thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh theo quy định; 

- Cấp, đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, HTX... 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

8 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa; tăng 

cường kiểm tra hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ về văn hóa, 

thông tin trên địa bàn huyện; 

- Chỉ đạo tổ chức hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam ( 28/6) năm 2023; 

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi hội bảo tồn dân ca các dân tộc huyện 

Bảo Lạc khóa I, nhiệm kỳ 2023 – 2027. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các loại bánh truyền thống 

huyện Bảo Lạc năm 2023; 

- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH 6 tháng đầu 

Phòng Văn hóa 

TT 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác Gia đình 6 tháng đầu năm 2023;  

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 

 

9 

- Chỉ đạo các trường tổ chức các lớp xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau 

khi biết chữ. 

- Rà soát, tổng hợp danh sách nâng lương thường xuyên Quý II/2023 

gửi Ủy ban nhân dân huyện xem xét. 

- Triển khai đánh giá công chức, viên chức các trường học trực thuộc, 

tổng hợp số liệu đánh giá báo cáo UBND huyện. 

- Tổ chức bình xét thi đua khen thưởng năm học 2022- 2023. 

-  Tham gia tổng kết khối thi đua các phòng GD. 

- Chỉ đạo các trường THCS, PTCS, PTDTBT THCS ôn tập cho học 

sinh lớp 9 và vận động học sinh tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt 

tỉ lệ và kết quả cao. 

- Tham mưu cho UBND huyện xem xét giáo viên đủ điều kiện chuyển 

vùng công tác theo quy định. 

-  Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023 gửi UBND huyện. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng đầu năm, phương hướng 

thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

10 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các Dự án chương trình Mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi gia đoạn I: 2021 – 2025 và năm 2023, các chương trình 

chính sách khác dân tộc trên địa bàn huyện.  

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo chương trình kế hoạch. 

Đôn đốc, kiểm tra nhằm tháo gỡ khó khăn và triển khai có hiệu quả 

một số chương trình, chính sách dân tộc. 

 - Tổng hợp, 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 2023.  

Phòng Dân tộc 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

11 -  Báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện Chương trình MTQG giảm Phòng Lao Đ/c Hoàng  
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nghèo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.  

- Báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện công tác LĐTBXH 6 tháng đầu 

năm,nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.  

- Báo cáo thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm, 

XKLĐ; Giới thiệu, tư vấn học nghề, lao động trong và ngoài nước, 

Trường Cao đẳng Than - TKV.  

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp tết 

thiếu nhi 01/6/2023.  

- Tổng hợp, thẩm định, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng, các chính 

sách, hỗ trợ đột xuất theo quy định. Tổng hợp đề nghị tăng, giảm đối 

tượng thụ hưởng thẻ BHYT.  

- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ BTXH đề nghị hưởng trợ cấp hàng 

tháng trên Igate.  

- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các dự án thuộc 

Chương trình hỗ trợ MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 và 6 

tháng đầu năm 2023. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng đầu năm, phương 

hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

động TBXH Thị Đà - PCT 

UBND huyện 

12 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên-MT; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân thuộc thẩm quyền, thực hiện tốt công tác tiếp dân 

tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp tài nguyên đất đai, nguồn 

nước và trả kết quả trong công tác giao dịch bảo đảm theo quy định; 

- Tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, 

cá nhân có đăng ký và hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cơ quan thuế nộp tiền 

chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo quy định. 

- Tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự 

án được đầu tư. Tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thu hồi đất 

để đầu tư xây dựng công trình, tiếp nhận hồ sơ dự toán đền bù, kiểm 

tra thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. 

- Khảo sát xây dựng giá đất trình tỉnh duyệt giá đền bù hỗ trợ tái định 

cư cho các công trình, dự án. 

Phòng Tài 

nguyên - MT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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Tháng 7 

1 

- Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 7; 

xây dựng Chương trình công tác tháng 8 và Quý III năm 2023. 

- Tham mưu cho UBND huyện về công tác chỉ đạo điều hành thực 

hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 7. 

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ 

nhân, phòng chống dịch bệnh đảm bảo theo Chương trình, kế hoạch. 

- Thực hiện nhiệm vụ TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện giao theo 

các thông báo kết luận  

Văn phòng 

HĐND-UBND  

Lãnh đạo UBND 

huyện  
 

2 

- Thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn tháng 7; 

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

8/2023; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2023. 

 

Phòng Nội vụ 

 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

3 

- Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp tháng 7; Báo cáo thống kê chăn 

nuôi quý II. 

- Triển khai hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên 

cây trồng. 

- Chỉ đạo phối hợp với trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Kiểm tra công 

tác dịch bệnh tại cơ sở; Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở 

kinh doanh sản xuất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh 

vực nông lâm thủy sản. 

- Xuống cơ sơ kiểm tra các lĩnh vực liên quan đến công tác sản xuất 

Nông lâm nghiệp. 

- Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các đề án đang triển khai 

trên địa bàn huyện (Đề án nông nghiệp thông minh, sản xuất nông 

lâm nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, Nghị quyết 48...) 

- Thực hiện công tác của ban thường trực phòng chống bão lũ & 

TKCN. Tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có). 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2023. 

 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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4 

- Chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý 

II/2023, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2023 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải cầu lông nam nữ huyện Bảo Lạc 

 năm 2023 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý Công 

viên địa chất Non nước Cao Bằng xây dựng và kết nối tour, tuyến du 

lịch trải nghiệm số 5 kết nối CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá 

Đồng Văn với CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, triển 

khai liên kết sản phẩm du lịch địa chất và phát huy giá trị mô hình 

CVĐC toàn cầu UNESCO qua địa phận huyện Bảo Lạc. 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tập huấn kiến thức CNTT, kỹ năng 

sử dụng các phần mềm chuyên dùng; Hướng dẫn các xã thị trấn quản 

lý, vận hành sử dụng trang thông tin điện tử của cơ sở 

Phòng Văn hóa 

TT 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

5 

- Chỉ đạo các trường học tuyển sinh học sinh lớp 1, học sinh lớp 6. 

- Tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 trường DTNT huyện, lớp 6 THCS và 

xét tuyển sinh vào lớp 10 ngoài tỉnh. 

- Hướng dẫn các trường tiểu học tổ chức các lớp chuẩn bị tiếng Việt 

cho trẻ trước khi vào lớp 1 và các lớp phụ đạo học sinh yếu trong hè. 

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn tại tỉnh. 

- Tham gia Hội nghị Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do sở GD tổ 

chức. 

- Chỉ đạo trường MN Đình Phùng rà soát báo cáo các điều kiện đạt 

chuẩn Quốc gia, trường PTDTBT TH Hưng Đạo, TH Đình Phùng, MN 

Bảo Toàn rà soát các điều kiện công nhận lại trường đạt CQG. 

- Thẩm định Đề án chuyển đổi trường PTCS Sơn Lập thành trường 

PTDTBT PTCS Sơn Lập. 

-  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2023. 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

6 - Chỉ đạo thực hiện kế hoạch thăm, tặng quà cho người có công; Phòng Lao Đ/c Hoàng  
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Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh 

Liệt sỹ 27/07/1947 - 27/07/2023; Đưa người có công đi điều dưỡng tập 

trung. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2023  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn tại huyện 

về kế hoạch điều tra Cung – Cầu lao động.  

- Giới thiệu tư vấn học nghề, lao động trong và ngoài nước, Trường 

Cao đẳng Than - TKV.  

- Tổng hợp, thẩm định, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng, các chính 

sách, hỗ trợ đột xuất theo quy định. Tổng hợp đề nghị tăng, giảm đối 

tượng thụ hưởng thẻ BHYT.  

- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ BTXH đề nghị hưởng trợ cấp hàng 

tháng trên Igate.  

- Thẩm định, phê duyệt danh sách, cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện Quý 

II.  

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2023. 

động TBXH Thị Đà - PCT 

UBND huyện 

7 

- Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, xác mình trực tiếp, làm việc với đối tương 

thanh tra đối với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

- Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra cho cấp 

trên (nếu có yêu cầu); 

- Duy trì công tác tiếp công dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân (nếu có); 

- Kiểm tra một số đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Hỗ trợ các đơn vị thực hiện 

công tác chuyên môn 

- Triển khai nội dung công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch 

năm 2023; 

- Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2023 

Thanh tra  

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

8 - Chỉ đạo kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, chứng Phòng Tư Pháp 
Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 
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thực tại một số xã trên địa bàn huyện; 

- Phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải 

ở cơ sở theo Chương trình cho hòa giải viên khi được cấp kinh phí; 

- Báo cáo sau kiểm tra trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con 

nuôi tại UBND các xã, thị trấn; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2023. 

huyện 

9 

- Rà soát quy hoạch, trật tự xây dựng; Cấp giấy phép quy hoạch, giấy 

phép xây dựng; Xác định nguồn hàng VLXD và cự ly vận chuyển vật 

liệu đến hiện trường xây lắp. 

- Tổ chức thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân 

sách nhà nước theo phân cấp, kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng và 

tham gia nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành. 

- Nghiệm thu công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường giao 

thông quý II 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2023 

Phòng Kinh tế 

- hạ tầng 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

10 

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; 

- Xây dựng dự toán ngân sách năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân 

sách nhà nước giai đoạn 2024-2026. 

- Báo cáo giám sát đầu tư; công tác đấu thầu 6 tháng đầu năm; 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công; 

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

- Hướng dẫn đơn vị lập dự toán 2024 và xác lập dự toán năm 2024; 

- Giao ban các đơn vị dự toán, các xã quý II/2022; Sơ kết 6 tháng đầu 

năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; 

- Thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành; 

- Thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh theo quy định; 

- Cấp, đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, HTX... 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng thực 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 



47 

 

hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2023 

11 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên-MT; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân thuộc thẩm quyền, thực hiện tốt công tác tiếp dân 

tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp tài nguyên đất đai, nguồn 

nước và trả kết quả trong công tác giao dịch bảo đảm theo quy định; 

- Tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, 

cá nhân có đăng ký và hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cơ quan thuế nộp tiền 

chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo quy định. 

- Tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự 

án được đầu tư. Tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thu hồi đất 

để đầu tư xây dựng công trình, tiếp nhận hồ sơ dự toán đền bù, kiểm 

tra thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. 

- Khảo sát xây dựng giá đất trình tỉnh duyệt giá đền bù hỗ trợ tái định 

cư cho các công trình, dự án. 

Phòng Tài 

nguyên - MT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

12 

- Phối hợp các ngành, các cấp nắm tình hình trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện chiến lược công tác dân tộc 

giai đoạn 5 năm 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Tinh, của 

huyện trên địa bàn huyện Bảo Lạc. Thường xuyên cập nhật tình hình 

dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn. - Tiếp tục Tổ chức thực hiện, 

triển khai theo Kế hoạch các Dự án, nội dung (Dự án1, Dự án 9 theo 

Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ) giao phòng Dân tộc chủ 

đầu tư tại các xã, thị trấn; 

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện Kế hoạch số 939/KH-UBND 

ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc 

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn huyện. 

Phòng Dân tộc 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

Tháng 8 

1 
- Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 8 

năm 2023; xây dựng Chương trình công tác tháng 9 năm 2023. 

Văn phòng 

HĐND-UBND  

Lãnh đạo UBND 

huyện  
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- Thực hiện nhiệm vụ TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện giao theo 

các thông báo kết luận 

- Chỉ đạo thực hiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị thường kỳ, đột 

xuất của UBND huyện; ban hành các thông báo kết luận chỉ đạo của 

lãnh đạo HĐND, UBND huyện tại các cuộc họp. 

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ 

nhân, phòng chống dịch bệnh đảm bảo theo Chương trình, kế hoạch. 

2 

Thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn tháng 7; 

- Báo cáo công tác tôn giáo tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 

9/2023; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. 

Phòng Nội vụ 
Chủ tịch UBND 

huyện 
 

3 

- Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp tháng 8. 

- Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo quy định. 

- Kiểm tra đôn đốc các hộ dân di dời nhà ở ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở 

(nếu có). 

- Kiểm tra VSATTP dịp tết tháng 7; Cập nhật, báo cáo tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện công tác của ban thường trực phòng chống bão lũ & 

TKCN. Tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có) 

- Xuống cơ sơ kiểm tra các lĩnh vực liên quan đến công tác sản xuất 

Nông lâm nghiệp. 

- Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các đề án đang triển khai 

trên địa bàn huyện (Đề án nông nghiệp thông minh, sản xuất nông 

lâm nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, Nghị quyết 48...). 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

4 

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động 

chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của địa phương và đất nước: 

Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945 - 

19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945-19/5/2023);  

Phòng Văn hóa 

TT 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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- Xây dựng Kế hoạch tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống  tại các địa 

phương khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch: Tổ 

chức Lễ hội văn hóa chợ tình Phong Lưu; Tổ chức ngày hội văn hóa 

dân tộc Sán Chỉ huyện Bảo Lạc. 

- Hỗ trợ hoạt động của các đội văn nghệ xóm, TDP; Tổ chức biểu 

diễn tái hiện loại hình văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu 

số. 

5 

- Chỉ đạo ngành Giáo dục tổ chức tổng kết năm học 2022-2023; chuẩn 

bị các điều kiện về CSVC, bố trí đội ngũ giáo viên...cho năm học 2023-

2024. 

- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn hè cho 

GV. 

- Chỉ đạo các trường học thực hiện ngày tựu trường; vệ sinh trường 

lớp, tôn tạo cảnh quan nhà trường chuẩn bị cho năm học mới 2023 - 

2024. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. 

- Chỉ đạo các trường thực hiện tuần học đầu tiên của năm học mới 2023 

- 2024. 

- Tiến hành kiểm tra các trường học đầu năm học mới. 

Ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trường PTDTBT 

PTCS Sơn Lập. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

6 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra, rà 

soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023;  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát đánh giá tiến độ điều 

tra Cung – cầu lao động tại các xã, thị trấn. 

- Giới thiệu tư vấn học nghề, lao động trong và ngoài nước, Trường 

Cao đẳng Than - TKV.  

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch rà soát thống kê trẻ em trên địa bàn 

huyện.  

Phòng Lao 

động TBXH 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 
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- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm 75 ngày Thương binh 

- Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2023  

- Tổng hợp, thẩm định, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng, các chính 

sách, hỗ trợ đột xuất theo quy định.Tổng hợp đề nghị tăng, giảm đối 

tượng thụ hưởng thẻ BHYT.  

- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ BTXH đề nghị hưởng trợ cấp hàng 

tháng trên Igate.  

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức đoàn đi học tập, trao đổi kinh 

nghiệm về công tác giảm nghèo trong tỉnh, ngoài tỉnh. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. 

7 

- Lãnh đạo, Chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn của ngành; 

- Tổng hợp báo cáo, xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra đối với Trung 

tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

- Duy trì công tác tiếp công dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân (nếu có); 

- Triển khai nội dung công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch 

năm 2023; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND huyện giao. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. 

Thanh tra  

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

8 

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên 

địa bàn huyện; 

- Chỉ đạo tham gia tập huấn kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

thực hiện quản lý, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật. 

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến 

các văn bản pháp luật của trung ương, của tỉnh mới ban hành; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. 

Phòng Tư Pháp 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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9 

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện duy tu, BDTX các tuyến đường giao 

thông quý III và Khắc phục bão lũ các công trình xây dựng. 

- Tổ chức thực hiện khảo sát và lập hồ sơ dự toán các công trình cải 

tạo, sửa chữa do UBND huyện giao. 

- Kiểm tra công tác giải tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang 

ATGT (đợt 2) 

- Phối hợp kiểm tra, xác minh khối lượng khắc phục bão lũ và lập 

dự toán trình huyện phê duyệt 

- Báo cáo giá vật liệu XD Quý III 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hàng hoá và vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

- Tham gia công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình 

trên địa bàn. 

- Tuyên truyền, rà soát các tiêu chí xây dựng NTM các xã thuộc lĩnh 

vực chuyên môn của phòng. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. 

Phòng Kinh tế 

- hạ tầng 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

10 

- Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024; 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công; 

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

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi thường xuyên, chi chương 

trình mục tiêu, bổ sung mục tiêu năm 2023 theo quy định; 

- Báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện; 

- Công tác cải cách hành chính... 

- Thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành; 

- Thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh theo quy định; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

11 
- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên-MT; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân thuộc thẩm quyền, thực hiện tốt công tác tiếp dân 

Phòng Tài 

nguyên - MT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp tài nguyên đất đai, nguồn 

nước và trả kết quả trong công tác giao dịch bảo đảm theo quy định; 

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

của các hộ gia đình, cá nhân có đăng ký và hoàn chỉnh hồ sơ chuyển 

cơ quan thuế nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo quy 

định. 

- Tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự 

án được đầu tư. Tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thu hồi đất 

để đầu tư xây dựng công trình, tiếp nhận hồ sơ dự toán đền bù, kiểm 

tra thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. 

12 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9 

(Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/ 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ); Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng dân tộc thiểu số” mở rộng Đề án giảm thiểu tảo hôn, 

hôn nhân cận huyết thống theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 

14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bảo Lạc năm 

2023. Phối hợp với các xã, thị trấn, các trường học tổ chức các hội nghị 

triển khai dự án.  

Phòng Dân tộc 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

Tháng 9 

1 

- Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu Kinh tế - Xã hội, báo cáo 

chỉ đạo điều hành của UBND huyện 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 

công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023;  

- Xây dựng chương trình công tác Quý IV/2023;  

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ 

nhân, phòng chống dịch bệnh đảm bảo theo Chương trình, kế hoạch. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình Kinh 

tế - Xã hội 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. 

- Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội 9 tháng 

đầu năm tại các xã, thị trấn. 

Văn phòng 

HĐND-UBND  

Lãnh đạo UBND 

huyện  
 

2 - Báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính quý III Phòng Nội vụ Chủ tịch UBND  
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phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023; 

- Báo cáo công tác tôn giáo tháng 9, phương hướng nhiệm vụ tháng 

10/2023. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, 9 tháng đầu năm, 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. 

huyện 

3 

- Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp 9 tháng đầu năm 2023; Báo cáo 

kết quả sản xuất cây trồng vụ Mùa năm 2023; Báo cáo các tiêu chí 

NTM, xóm NTM 9 tháng đầu năm; Báo cáo phòng chống tham nhũng 

quý III và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.  

- Hoàn thiện các thủ hồ sơ sản phẩm OCOP, trình tỉnh đánh giá, phân 

hạng sản phẩm. 

-  Xây dựng kế hoạch tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 

2. 

- Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh sản xuất 

đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy 

sản. 

- Chỉ đạo kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết trung thu. 

- Chỉ đạo ban hành văn bản Hướng dẫn các xã, thị trấn về việc chủ 

động ứng phó với mưa lớn, giông sét, sạt lở đất; Phối hợp với các cơ 

quan liên quan xác minh bão lũ (nếu có) 

- Chỉ đạo xuống cơ sơ kiểm tra, hướng dẫn các lĩnh vực liên quan đến 

công tác sản xuất Nông lâm nghiệp. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, 9 tháng đầu năm, 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. 

 

 

 

 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 

 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

4 

- Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn quý 

IV/2023. 

- Kiểm tra các hoạt động kinh doanh lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi  

huyện Bảo Lạc năm 2023 

- Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Văn hóa và Chợ tình Phong lưu huyện 

Bảo Lạc, năm 2023 

Phòng Văn hóa 

TT 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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- Tổ chức công bố, trao giải Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng biểu tượng 

du lịch huyện Bảo Lạc trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa và Chợ tình 

Phong lưu huyện Bảo Lạc năm 2023 

- Báo cáo thực hiện ứng dụng CNTT và phát triển chính quyền điện 

tử 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. 

5 

- Chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng năm học 2023 - 2024. 

- Trao đổi kế hoạch chuyên môn các trường. 

- Rà soát, tổng hợp danh sách nâng lương thường xuyên Quý III/2023 

gửi Ủy ban nhân dân huyện xem xét. 

- Chỉ đạo các trường tiểu học, THCS, PTCS phối hợp với Ban chỉ đạo 

Phổ cập giáo dục các xã, thị trấn tiến hành công tác rà soát, tự kiểm tra 

và hoàn thành hồ sơ Phổ cập giáo dục các cấp học năm 2023. 

- Báo cáo công tác CCHC 9 tháng năm 2023 gửi UBND huyện. 

- Bố trí hợp đồng giáo viên dạy thay giáo viên nghỉ hưu, giáo viên 

chuyển công tác ngoài huyện trong năm học 2023 - 2024. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, 9 tháng đầu năm, 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. 

 

 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

 

 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

6 

- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị cấp huyện, cấp xã tập huấn bồi dưỡng 

nâng cao năng lực cán bộ, công chức, người tham gia điều tra, rà soát 

hộ nghèo, cận nghèo năm 2023.  

- Thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân 

dịp khai giảng năm học 2023 - 2024.  

- Giới thiệu tư vấn học nghề, lao động trong và ngoài nước, Trường 

Cao đẳng Than - TKV  

- Thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu 2023. 

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động Ngày Quốc tế Người cao tuổi 

01/10/1991- 01/10/2023.  

- Tổng hợp, thẩm định, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng, các chính 

sách, hỗ trợ đột xuất theo quy định.Tổng hợp đề nghị tăng, giảm đối 

tượng thụ hưởng thẻ BHYT.  

- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ BTXH đề nghị hưởng trợ cấp hàng 

tháng trên Igate.  

Phòng Lao 

động TBXH 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 

 



55 

 

- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án thuộc 

Chương trình hỗ trợ MTQG giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm 

2023. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động Ngày Quốc tế 

người cao tuổi 01/10/1991- 01/10/2023. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động chào mừng 

ngày thành lập HLHPN Việt Nam 20/10/1930 -20/10/2023 của Ban vì 

sự tiến bộ Phụ nữ huyện. 

- Báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện công tác Lao động Thương binh 

và Xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 

2023. 

7 

- Công bố Kết luận thanh tra đối với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp 

huyện. 

- Khảo sát nội dung thanh tra, xây dựng đề cương yêu cầu Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội báo cáo. 

- Duy trì công tác tiếp công dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân (nếu có); 

- Triển khai nội dung công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch 

năm 2023; 

- Thực hiện các báo cáo quý về công tác Thanh tra, công tác PCTN, 

công tác Tiếp công dân, CCHC và các báo cáo chuyên đề (nếu có). 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2023. 

Thanh tra  

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

8 

- Chỉ đạo phòng Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 

tập huấn báo cáo viên pháp luật cấp huyên, tuyên truyền viên cấp xã, 

thị trấn; 

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, 9 tháng 

đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và 3 tháng cuối 

năm 2023. 

 

Phòng Tư Pháp 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

9 
- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện QLNN về lĩnh vực quy 

hoạch, xây dựng, giao thông, công thương trên địa bàn các xã, Thị 

Phòng Kinh tế 

- hạ tầng 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 
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trấn. 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Thị trấn Bảo 

Lạc giai đoạn 2022 – 2030 

- Điều tra, rà soát, tổng hợp báo cáo giá trị sản xuất Công nghiệp - 

Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại dịch vụ Quý III 

- Phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực trên địa bàn huyện 

- Đôn đốc, kiểm tra thực hiện và báo cáo công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông huyện. 

- Báo cáo thực hiện công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

nông thôn 9 tháng đầu năm. 

UBND huyện 

10 

- Xây dựng dự toán ngân sách năm 2024; 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công; 

- Định giá tài sản trong Tố tụng hình sự; 

- Thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành; 

- Thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh theo quy định; 

- Cấp, đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, HTX... 

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

khai và tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu 

năm 2023 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

11 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên-MT; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân thuộc thẩm quyền, thực hiện tốt công tác tiếp dân 

tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp tài nguyên đất đai, nguồn 

nước và trả kết quả trong công tác giao dịch bảo đảm theo quy định; 

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

của các hộ gia đình, cá nhân có đăng ký và hoàn chỉnh hồ sơ và trả kết 

quả đúng thời gian quy định; 

- Thực hiện công tác giao ban 9 tháng giữa phòng TN&MT với cán 

bộ địa chính cấp xã, thị trấn và Văn phòng Đăng ký đất đai; 

Phòng Tài 

nguyên - MT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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12 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các Dự án chương trình Mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi gia đoạn I: 2021 – 2025 và năm 2023, các chương trình 

chính sách khác dân tộc trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn.  

- Đôn đốc, kiểm tra nhằm tháo gỡ khó khăn và triển khai có hiệu quả 

một số chương trình, chính sách dân tộc.  

- Tiếp tục thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2023.  

Phòng Dân tộc 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

Tháng 10 

1 

- Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã 

hội, QP, AN tháng 10; Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện 

tháng 10, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 11, năm 2023;  

- Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu 

phát triển Kinh tế - Xã hội, QP, AN 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 

vụ 3 tháng cuối năm 2023.  

- Tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu PT Kinh tế - Xã 

hội, QP, AN 9 tháng đầu năm tại các xã, thị trấn. 

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu PT Kinh tế - Xã 

hội, Quốc phòng An ninh năm 2023 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh. 

Văn phòng 

HĐND-UBND  

Lãnh đạo UBND 

huyện  
 

2 

- Thực hiện công tác chuyên môn tháng 10; 

- Báo cáo công tác tôn giáo tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 

11/2023; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. 

Phòng Nội vụ 
Chủ tịch UBND 

huyện 
 

3 

- Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp tháng 10; Báo cáo thống kê chăn 

nuôi quy III. 

- Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc các xã thực hiện xây dựng 

NTM, xóm nông thôn mới năm 2023; Kiểm tra đôn đốc các hộ dân di 

dời nhà ở ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. 

- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân hoàn thiện các thủ hồ sơ sản phẩm 

OCOP, trình tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm. 

- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp phối hợp với trung tâm dịch vụ Nông 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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nghiệp, UBND các xã, thị trấn; Kiểm tra công tác phòng chống dịch 

bệnh tại cơ sở; Kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư Nông nghiệp... 

- Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các lĩnh vực liên 

quan đến công tác phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp. 

- Thực hiện công tác của ban thường trực phòng chống bão lũ &TKCN; 

Tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có) 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. 

4 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền tháng hành động vì bình 

đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 

- Phối hợp tổ chức Chương trình Hướng về biên giới; tuyên truyền 

03 Văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt nam và Trung Quốc tại các 

xã biên giới 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị; Làng, Tổ dân phố bình xét các danh 

hiệu đạt chuẩn văn hóa năm 2023 

- Tổ chức giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi  huyện Bảo Lạc năm 

2023 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực phục vụ cho ịch vụ - du lịch của địa phương 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng ngày chuyển đổi số 10/10 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. 

Phòng Văn hóa 

TT 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

5 

- Tiến hành kiểm tra, công nhận và công nhận kết quả thực hiện công 

tác Phổ cập giáo dục, XMC cấp huyện. 

- Tổ chức phát động thi đua đầu năm học. 

- Chỉ đạo các trường tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường. 

- Tổ chức thi GVCNG bậc THCS cấp huyện 

- Chỉ đạo tổ chức Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023. 

- Chỉ đạo các trường tổ chức tết trung thu cho học sinh 

- Chỉ đạo trường MN Đình Phùng và trường PTDTBT TH Hưng Đạo, 

 

 

 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

 

 

 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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TH Đình Phùng, MN Bảo Toàn chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ 

cho Đoàn đánh giá ngoài và công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia 

năm 2023. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. 

6 

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, cận 

nghèo năm 2023 

- Giới thiệu tư vấn học nghề, lao động trong và ngoài nước, Trường 

Cao đẳng Than - TKV  

- Tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng ngày thành lập 

HLHPN Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2023 của Ban vì sự tiến bộ Phụ 

nữ huyện.  

- Tổng hợp, thẩm định, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng, các chính 

sách, hỗ trợ đột xuất theo quy định. Tổng hợp đề nghị tăng, giảm đối 

tượng thụ hưởng thẻ BHYT.  

- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ BTXH đề nghị hưởng trợ cấp hàng 

tháng trên Igate.  

- Thẩm định danh sách hỗ trợ tiền điện Quý III, trình UBND huyện 

phê duyệt cấp kinh phí. 

- Báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện công tác Lao động Thương binh 

và Xã hội tháng 10, nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2023. 

Phòng Lao 

động TBXH 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 

 

7 

- Công bố Quyết định thanh tra đối với phòng LĐ-TB và XH huyện. 

- Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, xác minh trực tiếp nội dung cần thanh tra 

đối với phòng LĐ-TB và XH huyện. 

- Kiểm tra công tác thực hiện kết luận sau thanh tra đối với một số đơn 

vị; 

- Duy trì công tác tiếp công dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân (nếu có); 

- Triển khai nội dung công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch 

năm 2023; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng thực 

Thanh tra  

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 
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hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 

8 

- Chỉ đạo phòng Tư pháp cử thành phần tham gia hội nghị tập huấn 

báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tổ chức; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. 

Phòng Tư Pháp 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

9 

- Tổ chức thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân 

sách nhà nước theo phân cấp, kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng và 

tham gia nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành. 

- Báo cáo giá vật liệu Quý IV 

- Tổ chức nghiệm thu hoàn thành các công trình cải tạo, sửa chữa, 

khắc phục bão lũ do UBND huyện giao. 

- Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 

các xã phấn đấu năm 2023 do phòng được giao hướng dẫn, phụ trách 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện và nghiệm thu công tác duy tu 

BDTX các tuyến đường giao thông theo kế hoạch và Kiểm tra, tổng 

hợp hỗ trợ xi măng thực hiện làm đường BTXM của các xã. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hàng hoá và vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. 

Phòng Kinh tế 

- hạ tầng 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

10 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công; 

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

- Báo cáo đánh thu, chi ngân sách năm 2023, phương án giao dự toán 

thu và phân bổ chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

- Giao ban các đơn vị dự toán, các xã quý III/2023; Sơ kết 9 tháng đầu 

năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; 

- Định giá tài sản trong Tố tụng hình sự; 

- Thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành; 

- Thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh theo quy định; 

- Cấp, đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, HTX... 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

11 - Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà Phòng Tài Đ/c Hoàng Văn  
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nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên-MT; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt công tác tiếp dân 

tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về tranh chấp tài nguyên đất đai, 

nguồn nước và trả kết quả trong công tác giao dịch bảo đảm theo quy 

định; 

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

của các hộ gia đình, cá nhân có đăng ký và hoàn chỉnh hồ sơ và trả kết 

quả đúng thời gian quy định; 

- Phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự 

án được đầu tư. Tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thu hồi đất 

để đầu tư xây dựng công trình, tiếp nhận hồ sơ dự toán đền bù kiểm 

tra, thẩm định trình UBND huyện phê duyệt. 

nguyên - MT Cương - PCT 

UBND huyện 

12 

- Phối hợp các ngành, các cấp nắm tình hình trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bảo Lạc. Phối hợp các cơ quan liên 

quan thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 5 năm 2021 – 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Tinh, của huyện trên địa bàn huyện 

Bảo Lạc. Thường xuyên cập nhật tình hình dữ liệu về công tác dân tộc 

trên địa bàn.  

- Hướng dẫn các xã rà soát thay thế, bổ sung người có uy tín.  

Phòng Dân tộc 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

Tháng 11 

1 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác chỉ đạo, điều 

hành các hoạt động của UBND trong tháng 11 theo chương trình, kế 

hoạch công tác năm 2023.  

- Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã 

hội, QP, AN tháng 11; Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện 

tháng 11, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 12, năm 2023;  

- Chuẩn bị các điều kiện, nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ 

HĐND huyện vào tháng 12 theo quy định. 

- Tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị quà, lập danh sách phân 

công lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban tham dự “Ngày Hội đại 

đoàn kết toàn dân tộc” 18/11/2022 tại các địa phương trong huyện. 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

Lãnh đạo UBND 

huyện 
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2 

- Thực hiện công tác chuyên môn tháng 11; 

- Báo cáo công tác tôn giáo tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 

12/2023; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2023. 

 

 

Phòng Nội vụ 

 

 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

3 

- Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp tháng 11 và ước thực hiện tháng 

12; Báo cáo thành lập hợp tác xã; Báo cáo kết quả diện tích được tưới 

vụ mùa và Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024. 

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thiện các thủ hồ sơ sản phẩm OCOP, trình 

tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm. 

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá các tiêu chí NTM thực hiện trong năm 2023 

và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện. 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 48 của HĐND tỉnh về chính 

sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng; Nguồn vốn Bảo 

vệ đất trồng lúa năm 2022 và các nguồn vốn khác; Thanh quyết toán 

các nguồn vốn theo quy định. 

- Chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn các xã, thị trấn việc thực hiện công tác 

thủy lợi phí. 

- Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra công tác di dời chuồng trại; Xây dựng Kế 

hoạch phòng chống đói rét cho trâu bò. 

- Chỉ đạo kiểm tra công tác sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp 

trên địa bàn huyện trước vụ Đông Xuân 2023 - 2024. 

- Tập trung chỉ đạo các địa phương thu hoạch các cây trồng vụ Hè thu 

tổ chức sản xuất cây trồng vụ Đông; Rà soát cơ cấu cây trồng trên địa 

bàn huyện. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác của Ban Thường trực phòng chống bão 

lũ & TKCN. Tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có); 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2023. 

 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

4 -  Tổng hợp kết quả đề nghị xét tặng các danh hiệu đạt chuẩn văn    
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hóa năm 2023, tham mưu cho BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” họp xét tặng các danh hiệu đạt chuẩn văn 

hóa năm 2023 

- Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Sán Chỉ huyện Bảo Lạc năm 

2023 

- Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 

 nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin  

mạng giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch năm 2024; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, phương hướng 

thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2023 

 

Phòng Văn hóa 

TT 

 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

5 

- Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 

đồng thời chỉ đạo các trường tổ chức và tôn vinh các thầy, cô giáo. 

- Báo cáo công tác CCHC năm 2023 gửi UBND huyện. 

- Tiếp tục kiểm tra các trường theo kế hoạch về công tác HS bán trú và 

một số hoạt động chuyên môn. 

- Chỉ đạo trường MN Đình Phùng và trường PTDTBT TH Hưng Đạo, 

TH Đình Phùng, MN Bảo Toàn tiếp tục hoàn thiện, hồ sơ, chỉnh trang 

khuôn viên trường lớp. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2023. 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

6 

- Báo cáo kết quả sơ bộ điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 

2023.  

- Giới thiệu tư vấn học nghề, lao động trong và ngoài nước, Trường 

Cao đẳng Than - TKV  

- Thẩm định nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; hướng dẫn 

thang, bảng lương, chế độ với người lao động trong sắp xếp lại doanh 

nghiệp; hướng dẫn hợp đồng lao động, giải quyết tranh chấp lao động.  

- Tổng hợp, thẩm định, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng, các chính 

sách, hỗ trợ đột xuất theo quy định. Tổng hợp đề nghị tăng, giảm đối 

tượng thụ hưởng thẻ BHYT.  

- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ BTXH đề nghị hưởng trợ cấp hàng 

Phòng Lao 

động TBXH 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 
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tháng trên Igate. 

- Tham mưu UBND huyện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc điều tra, 

rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023. 

- Báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện công tác Lao động Thương binh 

và Xã hội tháng 11, nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2023. 

7 

- Làm việc với đối tượng thanh tra, tổng hợp báo cáo, xây dựng dự 

thảo Kết luận thanh tra đối với phòng LĐ-TB và XH huyện. 

- Duy trì công tác tiếp công dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân (nếu có); 

- Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch năm 

2023; 

- Triển khai nội dung công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch 

năm 2023; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2023 

Thanh tra  

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 

 

8 

- Chỉ đạo triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023; 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2023. 

Phòng Tư Pháp 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

9 

- Báo thực hiện hiện quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan năm 2023 

- Báo cáo kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bảo 

Lạc giai đoạn 2021 - 2030. 

- Điều tra, tổng hợp báo cáo giá trị SXCN, Thương mại dịch vụ và 

báo cáo kết quả thực hiện năm 2023, nhiệm vụ thực hiện năm 2024 

- Thực hiện các báo cáo tháng, quý gửi Sở chuyên ngành và UBND 

huyện theo quy định 

- Báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, láng phí năm 

2023, phương hướng năm 2024 

Phòng Kinh tế 

- hạ tầng 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

10 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công 

- Báo cáo tình tình thực hiện dự toán, cân đối ngân sách cuối năm; 

- Báo cáo thực hành tiết kiện chống lãng phí năm 2023 của huyện, 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 
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phương hướng nhiệm vụ năm 2024; 

- Báo cáo đánh giá thu, chi ngân sách năm 2023 phương án giao dự 

toán thu và phân bổ chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

- Thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh theo quy định; 

- Cấp, đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, HTX... 

11 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên-MT; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt công tác tiếp dân 

tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về tranh chấp tài nguyên đất đai, 

nguồn nước và trả kết quả trong công tác giao dịch bảo đảm theo quy 

định; 

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, cấp giấy cấp giấy CNQSD đất theo quy 

định. 

- Thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính. 

- Tham mưu cho hội đồng ĐB,GPMB thực hiện công tác thu hồi đất 

và hỗ trợ tái dịnh cư trong thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn 

huyện. 

Phòng Tài 

nguyên - MT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

12 

- Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin thời sự, biểu dương, khen thưởng 

cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg đợt 2 năm 

2023.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9 (Quyết định 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/ 2021 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án 

“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

dân tộc thiểu số” mở rộng Đề án giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn huyện năm 2023. Phối hợp với các xã, 

thị trấn, các trường học tổ chức các hội nghị triển khai dự án. Báo cáo 

tình hình thực hiện Kết quả thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9, Đề 

án 498 /QĐ-TTg trên địa bàn huyện.  

- Tiếp tục Tổ chức thực hiện, triển khai theo kế hoạch các Dự án, nội 

Phòng Dân tộc 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 



66 

 

dung (Dự án 1, Dự án 9 theo Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính 

phủ) giao phòng Dân tộc chủ đầu tư tại các xã, thị trấn; tiến hành rà 

soát nhu cầu của các xóm, tổ dân phố, người dân để xây dựng Kế hoạch 

năm 2024.  

Tháng 12 

1 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác chỉ đạo, điều 

hành các hoạt động của UBND trong tháng 12 theo chương trình, kế 

hoạch công tác năm 2023.  

- Tham mưu cho Thường trực HĐND, UBND huyện chuẩn bị tốt 

các điều kiện, nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, 

HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để nâng 

cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Nhất là trong công tác 

quản lý điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt chế độ 

công chức, công vụ. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo 

một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác. 

- Xây dựng Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các mục tiêu phát 

triển Kinh tế - Xã hội, QP, AN năm 2023, phương hướng thực hiện 

nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 

của UBND huyện năm 2023, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 

2024;  

- Xây dựng chương trình công tác năm 2024, chương trình công 

tác tháng 1 năm 2024 của UBND huyện; Chỉ đạo các ngành, UBND 

các xã, thị trấn tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

Kinh tế - Xã hội năm 2023, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 

2024; chuẩn bị, tổ chức Hội nghị tổng kết UBNĐ huyện, giao chỉ tiêu 

phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024. 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

Lãnh đạo UBND 

huyện 
 

2 

- Báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 

2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 

- Báo cáo công tác tôn giáo tháng năm 2023; phương hướng, nhiệm 

vụ  năm 2024; 

Phòng Nội vụ 
Chủ tịch UBND 

huyện 
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- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 

2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; 

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023; phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2024; 

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

năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. 

- Báo cáo đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ năm 2023; 

phương hướng nhiệm vụ năm 2024 

- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2023 

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2024. 

- Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2024. 

3 

- Báo cáo sản xuất nông lâm nghiệp năm 2023, phương hướng nhiệm 

vụ năm 2024; Báo cáo kết quả xây dựng NTM, xóm NTM năm 2023; 

Báo cáo thành lập hợp tác xã năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Đề 

án sản xuất nông lâm nghiệp năm 2023; Báo cáo kết quả công tác thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí 2023; - Báo cáo phòng chống tham 

nhũng quý IV và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và các báo cáo 

liên quan đến ngành. 

- Tham mưu giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2023 -2024 

- Chỉ đạo thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định công nhận xóm đạt 

chuẩn thôn nông thôn mới năm 2023. 

- Chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch tết trồng cây năm 2024, công tác 

trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; 

- Chỉ đạo, bình xét, tổng kết khối cụm thi đua 2023; 

- Kiểm điểm đánh giá phân loại, chất lượng tập thể chi bộ và đảng viên 

năm 2023; Kiểm điểm đánh giá phân loại tập thể và công chức năm 

2023. 

- Kiểm tra hướng dẫn các xã, thị trấn việc thực hiện công tác thủy lợi 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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phí. 

- Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra công tác di dời chuồng trại; Kiểm tra công 

tác phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi và các loại cây trồng. 

- Hoàn thiện các thủ hồ sơ sản phẩm OCOP, trình tỉnh đánh giá, phân 

hạng sản phẩm. 

- Thực hiện thanh quyết toán các nguồn vốn được giao theo quy định. 

4 

- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện ban hành Quyết định công 

nhận các danh hiệu đạt chuẩn văn hóa năm 2023; Xây dựng Báo cáo 

tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

- Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện nội dung đột phá "Phát triển  

dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo 

Lạc" năm 2022.  

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo Phát triển dịch vụ - du lịch huyện họp 

tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nội dung đột phá năm 2023 

- Báo cáo công tác tình hình triển khai thực hiện lĩnh vực công nghệ  

thông tin, trong công tác cải cách hành chính của huyện 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, giải 

pháp thực hiện năm 2024. 

Phòng Văn hóa 

TT 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

5 

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức đánh giá TTHTCĐ và “ 

Cộng đồng học tập cấp xã” năm 2023. 

- Rà soát, tổng hợp danh sách nâng lương thường xuyên Quý IV/2023 

gửi Ủy ban nhân dân huyện xem xét. 

- Triển khai đánh giá công chức, viên chức phòng Giáo dục. 

- Chỉ đạo các trường tổ chức ôn luyện và thi kiểm tra cuối học kỳ I 

năm học 2023 -2024. 

- Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 và chương trình công tác năm 

2024 gửi UBND huyện. 

- Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức Phòng GD&ĐT. 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, giải 

pháp thực hiện năm 2024 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 
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6 

- Tổng kết công tác Lao động thương binh và Xã hội, các báo cáo 

chuyên đề năm 2023, xây dựng kế hoạch công tác năm 2024.  

- Tổng hợp, đánh giá công tác CCHC, Chỉ số ISO; Đánh giá, phân 

loại công chức; Thi đua khen thưởng năm 2023.  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác an sinh xã hội tết Nguyên đán 

2024.  

- Báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023.  

- Báo cáo kết quả tổ chức, triển khai thực hiện các dự án Chương 

trình MTQG giảm nghèo năm 20223. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.  

- Chỉ đạo thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng, các chính sách, hỗ trợ 

đột xuất theo quy định. Tổng hợp đề nghị tăng, giảm đối tượng thụ 

hưởng thẻ BHYT.  

- Phê duyệt hồ sơ BTXH đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng trên Igate.  

- Phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền điện Quý IV. 

- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án thuộc 

Chương trình hỗ trợ MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu PTKTXH năm 2023, 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024. 

Phòng Lao 

động TBXH 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 

 

7 

- Công bố Kết luận thanhh tra đối với phòng LĐ-TB và XH huyện. 

- Tổng hợp báo cáo rà soát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra 

báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo; 

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra, Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh 

tra năm 2023. 

- Duy trì công tác tiếp công dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân (nếu có); 

- Xây dựng kế hoạch TCD, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của 

UBND huyện năm 2023. 

- Triển khai nội dung công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch 

năm 2023; 

- Xây dựng kế hoạch PCTN của UBND huyện năm 2023. 

Thanh tra  

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 
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-Thực hiện các báo cáo quý về công tác Thanh tra, công tác PCTN, 

công tác Tiếp công dân, CCHC và các báo cáo chuyên đề. 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ năm 2024; Xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác 

năm 2024 

8 

- Chỉ đạo phòng Tư pháp xây dựng Kế hoạch công tác xây dựng, 

kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa 

bàn huyện; 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, giải 

pháp thực hiện năm 2024; Xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác 

Tư pháp năm 2024. 

Phòng Tư Pháp 

Đ/c Hoàng Thị Đà 

- PCT UBND 

huyện 

 

9 

- Báo thực hiện công tác CCHC năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 

- Báo cáo thực hiện công tác xây dựng cơ bản năm 2023, nhiệm vụ 

năm 2024 

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng 

giao thông năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 

- Báo cáo tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2023, nhiệm vụ 

năm 2024 

- Báo cáo kết quả giải tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn 

giao thông ăm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 

- Báo cáo thực hiện công tác duy tu, BDTX các công trình giao thông 

năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 

- Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2024 

Phòng Kinh tế 

- hạ tầng 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

10 

- Xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thực hiện các mục tiêu kinh 

tế - xã hội năm 2024 

- Xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phương án phân bổ dự toán 

thu, chi ngân sách năm2024; 

- Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 

- Giao chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2024 theo QĐ của UBND tỉnh; 

- Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo QĐ của tỉnh; 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Đ/c 

Chủ tịch UBND 

huyện 
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- Báo cáo Kinh tế tập thể; hỗ trợ Doanh nghiệp Hợp tác xã năm 2023; 

-  Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; 

- Báo cáo, công khai và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách địa phương quý IV/2023; 

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023; 

- Thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh theo quy định; 

- Cấp, đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, HTX... 

11 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên-MT;  

- Tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc 

thẩm quyền; thực hiện tốt công tác tiếp dân tiếp nhận đơn thư khiếu 

nại, tố cáo về tranh chấp tài nguyên đất đai, nguồn nước và trả kết quả 

trong công tác giao dịch bảo đảm theo quy định; 

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, cấp giấy cấp giấy CNQSD đất theo quy 

định; Thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính. 

- Tham mưu cho hội đồng ĐB,GPMB thực hiện công tác thu hồi đất 

và hỗ trợ tái dịnh cư trong thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn 

huyện. 

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương 

hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024. 

Phòng Tài 

nguyên - MT 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 

 

12 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN huyện Bảo Lạc năm 2023  

- Tiếp tục Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các Dự án chương trình 

Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi gia đoạn I: 2021 – 2025 và năm 2023, các chương 

trình chính sách khác dân tộc trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn. Đôn 

đốc, kiểm tra nhằm tháo gỡ khó khăn và triển khai có hiệu quả một số 

chương trình, chính sách dân tộc.  

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo chương trình kế hoạch 

và các công việc đột xuất khác theo yêu cầu của cấp trên. 

Phòng Dân tộc 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương - PCT 

UBND huyện 
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