CHƯƠNG TRÌNH
Công tác tháng 01 năm 2014
Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của UBND huyện và Chương trình công tác số 63-CTr/HU ngày
25/12/2013 của Huyện uỷ Cao Lộc, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc xây dựng chương trình công tác tháng 01 năm
2014 như sau:
I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2013-2014, tăng cường việc chuyển giao, ứng dụng khoa học
- kỹ thuật vào sản xuất; chuẩn bị tốt công tác ra quân trồng cây đầu xuân, duy tu, sửa chữa công trình giao thông
nông thôn, thủy lợi đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi;
phòng, chống đói, rét cho gia súc; chủ động các phương án phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Tập trung chỉ đạo
thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.
2. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; khẩn trương nghiệm thu, hoàn thành các thủ tục
thanh toán vốn xây dựng cơ bản đối với các công trình đã hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ của các công trình xây
dựng chuyển tiếp của năm 2013. Ban hành Chỉ thị công tác thu Ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn huyện.
Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường
công tác phòng, chống buôn bán hàng giả, hàng cấm, nhập khẩu hàng hóa trái phép qua biên giới nhất là gia cầm,
buôn lậu gian lận thương mại; kiểm tra, kiểm soát thị trường trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, đảm bảo
cung cấp các mặt hàng thiết yếu bình ổn giá cả thị trường.
3. Chỉ đạo triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2014; Triển khai các chính sách an sinh xã hội, thăm
hỏi tặng quà cho người nghèo và các đối tượng chính sách, NCC trong dịp tết Nguyên đán, đảm bảo nhà nào cũng
có tết.
4. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền và phổ
biến pháp luật đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo.
5. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổng kết thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2013. Xây dựng các kế ho ạch
chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đảm bảo, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.
6. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra,
bảo vệ đường biên, mốc giới. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Duy trì trật tự an toàn
giao thông trên địa bàn, tăng cường các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CT, PCT UBND HUYỆN
Ngày 02/01 Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2014.
- Ngày 03/01 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương
năm 2013, triển khai công tác năm 2014.
- Chiều ngày 03/01 Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác QP- QSĐP năm 2013, KH số 211, tại Hội
trường UBND huyện.
Ngày 06/01 Tổ chức cưỡng chế dự án Bến xe phía Bắc, tại thị trấn Cao Lộc.
- Ngày 07/01 đi Lộc Bình kiểm tra chéo về công tác thi đua khen thưởng.
- Ngày 08/01 Hội nghị Ban Thường vụ huyện uỷ, tháng 1.
- Ngày 09/01 Đoàn kiểm tra của HĐND tỉnh làm việc tại UBND huyện và 02 xã theo Kế hoạch.
- Ngày 09/01 UBND tỉnh mời dự Hội nghị “Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn
2009-2014” và “Sơ kết 3 năm thực hiện 03 văn kiện biên giới, giai đoạn 2010-2013”.
- Ngày 10/01 Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân.
- Ngày 10/01 hội nghị tổng kết công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng.
- Ngày 21/01 Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 1.
- Ngày 23/01 Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân.
III. CÁC VĂN BẢN SOẠN THẢO TRONG THÁNG 01
1. Báo cáo tình hình KTXH-ANQP tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2014 (Giao Văn
phòng HĐND & UBND huyện chuẩn bị).
2. Kế hoạch xây dựng và duy trì các trường chuẩn quốc gia năm 2014 (giao phòng Giáo dục và Đào tạo
chuẩn bị).
3. Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014 (BCĐ xây dựng nông thôn
mới huyện chuẩn bị).
4. Kế hoạch của UBND huyện triển khai đề án Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016. (Giao Thanh tra huyện chuẩn bị).
5. Các Kế hoạch chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (Giao Văn phòng chuẩn bị)
6. Một số công tác khác.
Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ có thông báo sau (Đề
nghị các đơn vị theo dõi lịch công tác được cập nhật thường xuyên trên mạng eOffice của Ủy ban nhân dân huyện
)./.

