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CHƯƠNG TRÌNH 
Công tác tháng 8 năm 2019 của UBND huyện  

    
I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Chỉ đạo 
đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, chủ động phòng chống hạn, chú trọng công 
tác phòng dịch, đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật; 
tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tập trung phát 
triển cây trồng chủ lực. Tăng cường công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng, 
phòng chống cháy rừng. Chủ động làm tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm 
kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, 
đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và cuộc 
thi ''Con đường nông thôn mới kiểu mẫu''. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng các dự án, nhất là đối với xã về đích NTM 2019; quan tâm chỉ đạo đối 
với các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn; xem xét phương án triển khai xây 
dựng đường giao thông nội đồng đối với xã Đại Đồng và xã Hùng Sơn. 

2. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, xem xét lập phương án đối 
với các nguồn thu tiềm năng, tập trung thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế tối đa phát 
sinh nợ thuế. Thực hiện tiết kiệm chi, chống thất thoát, lãng phí ngân sách. Đôn 
đốc triển khai mô hình quản lý chợ theo Đề án đã được phê duyệt; quan tâm 
phối hợp với các cơ quan hữu quan, các lực lượng chức năng tháo gỡ khó khăn, 
tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu. Tiếp tục làm tốt công tác quản 
lý thị trường, phòng, chống buôn lậu qua biên giới.  

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản; 
thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điệu kiện thuận lợi, hỗ trợ các nhà 
đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng năm 2019. Làm tốt công tác xúc 
tiến đầu tư đối với các dự án 2 Khu đô thị Nam, Bắc thị trấn Thất Khê. Thực 
hiện có hiệu quả công tác giải tỏa hành lang ATGT đường bộ.  

4. Chỉ đạo công tác chuẩn bị tiến hành kiểm kê đất đai năm 2019. Tăng 
cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý về đất đai, tài nguyên khoáng sản, 
môi trường, xử lý vi phạm theo quy định của Pháp luật. Thực hiện công tác cấp 
GCN quyền sử dụng đất đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Thực 
hiện các thủ tục pháp lý thu hồi đất, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp xây dựng cơ sở chế biến các sản phẩm Quế, Hồi. Tăng cường thanh tra, 
kiểm tra công tác quản lý về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, tập 
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trung xử lý các sai phạm, không để phát sinh mới. Lập phương án xử lý đất, tài 
sản công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

5. Triển khai hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, trọng 
tâm về quản lý tài sản, tài chính; thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp 
hành Trung ương; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị ngay từ cơ sở. 
Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp 
xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ, Đề án 
về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện gửi UBND tỉnh tổng 
hợp trình Bộ Nội vụ.  

6. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2019-2020. Tiếp tục 
nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt công tác y tế 
dự phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; 
quản lý tốt công tác hành nghề y dược tư nhân. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên 
truyền, văn hoá, thể thao nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm. Đẩy nhanh tiến độ 
công tác tôn tạo, chỉnh trang khu Lưu niệm Bác Hồ; các điều kiện cần thiết cho 
đầu tư, phát triển khu du lịch Bản Bó, xã Tri Phương. Hoàn chỉnh các thủ tục hồ 
sơ, Đề án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trình các cấp theo thẩm quyền. 
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn 
giáo, các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo 
nghề, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 

7. Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, an ninh biên 
giới, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các vấn đề 
nổi cộm, tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền 
biên giới quốc gia”. Tổ chức huấn luyện cơ quan, phúc tra quân nhân dự bị, bồi 
dưỡng chuyên sâu, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo kế hoạch. Chỉ đạo thực 
hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình 
thành các điểm nóng về an ninh trật tự, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông 
trên cả 3 tiêu chí; quản lý tốt hoạt động xuất, nhập cảnh. Tiếp tục đẩy mạnh các 
hoạt động giao lưu, hợp tác, đối ngoại. 

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ 

1. Dự giao ban Thường trực Huyện ủy 

Dự giao ban định kỳ vào Thứ Sáu hằng tuần. 

2. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ, kỳ thứ 49 

Thời gian: Ngày 29 tháng 8 năm 2019 

3. Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2019 

Dự kiến tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2019, gồm 
các nội dung sau: 
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1. Dự thảo báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 
nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2019.  

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

2. Dự thảo báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện 
các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 
9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo quốc phòng - an ninh quý IV năm 2019 (Trình lần 1).  

3. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện công tác đầu 
tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ quý IV tháng cuối năm 2019 
(Trình lần 1). 

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

4. Đề án xây dựng khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2020 - 2025 định 
hướng đến năm 2030. 

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

5. Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 
18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nội vụ huyện. 

6. Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 
09/9/2009 của Ban Bí thư Trương ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y 
tế trong tình hình mới (Trình lần 2). 

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Bảo hiểm xã hội huyện. 

7. Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 
06/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao” (Trình lần 2). 

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc. 

8. Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 
116-CTr/TU, ngày 17/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ về thực hiện Nghị 
quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triên văn hóa, con người Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Trình lần 1). 

9. Thông qua Đề án phát triển du lịch huyện Tràng Định (Trình lần 1). 

* Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Văn hóa thông tin huyện. 

4. Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

- Tổ chức vào buổi chiều các ngày Thứ Hai hằng tuần. 
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Căn cứ nội dung chương trình, các đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, 
thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công việc được giao. Trong quá 
trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, UBND huyện sẽ 
thông báo./. 

 

 
 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ;  
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Văn phòng Huyện uỷ;  
- Chánh, các Phó chánh VP HĐND&UBND huyện;    
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Nông Văn Lâm 
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