CHƯƠNG TRÌNH
Công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2014
Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của UBND huyện, Chương trình công tác tháng 12 của UBND
tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc xây dựng Chương trình công tác tháng 12 năm 2014 như sau:
I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Tập trung chỉ đạo thu hoạch xong các loại cây trồng vụ mùa, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Đông
- Xuân; hướng dẫn nhân dân chủ động chuẩn bị các phương án phòng, chống rét cho trâu, bò, vật nuôi; tăng cường
các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác và vận chuyển lâm sản
trái phép. Tích cự trong công tác phòng chống cháy rừng. Hoàn thành các tiêu chí năm 2014 theo chương trình xây
dựng nông thôn mới, chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch 2015 sát với thực tiễn.
2. Tăng cường chỉ đạo công tác thu Ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn đặc biệt là các
khoản thu đạt thấp; tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện việc chấp hành thuế, nộp thuế nợ
đọng. Thực hiện tốt kiểm soát chi ngân sách ở tất cả các cấp, các ngành; thực hiện tốt công tác quản lý thị trường,
chống đầu cơ, tăng giá và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm. Tiếp tục triển khai quyết liệt
các biện pháp phòng, chống các hành vi sai phạm về buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ, hàng cấm, hàng giả.
3. Tích cực kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án theo kế hoạch
năm; đặc biệt là hoàn chỉnh các hạng mục xây dựng, sửa chữa Doanh trại Ban CHQS huyện đảm bảo tham gia hội
thi cấp Quân khu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thanh toán các nguồn vốn xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục
tiêu trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ theo kế hoạch 106 của UBND huyện; tăng cường công
tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; làm tốt công tác kiểm tra bảo vệ môi trường trên địa bàn. Tiếp tục
chỉ đạo triển khai thực hiện các bước quy trình, thủ tục GPMB các công trình dự án và bàn giao mặt bằng cho chủ
đầu tư theo quy định.
4. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm học 2014 - 2015; thực hiện có hiệu quả việc ôn tập và kiểm tra học kỳ
I năm học 2014 - 2015; tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện các cấp trên địa bàn; kiểm tra, đánh giá công nhận
các đơn vị đạt chuẩn PCGD TH, THCS năm 2014. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác
VSATTP trên địa bàn, công tác phòng, chống các loại dịch bệnh; triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách an
sinh xã hội; phê chuẩn chính thức kết quả bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2014. Thực hiện tốt công tác thông tin
tuyên truyền; đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thành tiến độ xây dựng nhà văn hóa thôn, công tác bình xét danh hiệu gia
đình văn hoá, thôn, cơ quan, đơn vị văn hoá năm 2014.
5. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND huyện giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, thỉnh cầu còn tồn và các vụ việc phát sinh thuộc thẩm quyền; kết hợp thực hiện đồng bộ công tác tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân; hướng dẫn các phòng, ban đơn vị, UBND các xã, thị
trấn về việc thực hiện kê khai tài sản năm 2014. Thực hiện việc quản lý, sử dụng CBCCVC và thực hiện bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo đúng quy định; Hợp đồng lao động các trường học sau khi được UBND tỉnh phê
duyệt; hoàn chỉnh việc xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2014; thực hiện quy trình thi tuyển công chức cấp xã;
hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2014; đánh giá cải cách hành chính, phân loại chính quyền cơ
sở theo quy định.
6. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, đảm bảo giữ vững an ninh biên giới, ổn định chính trị, trật tự an toàn
xã hội; chỉ đạo, đôn đốc cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ tuyển quân năm 2015, tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân
theo kế hoạch; triển khai mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 theo kế hoạch; tổ chức các hoạt động
kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh truy
quét các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo
trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp cuối năm.
7. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn tồn đọng năm 2014;
Báo cáo tổng kết đáng giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 trên các lĩnh vực; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc
hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015; chuẩn bị tốt các báo cáo, nghị quyết,
tờ trình và văn bản khác trình kỳ họp thứ Mười HĐND huyện huyện Khoá XIX, kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy,
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
* Ngày 01/12:
- Lãnh đạo UBND dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại tại Hội trường tầng
3, Nhà khách A1.
- Lãnh đạo UBND dự họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc chấp thuận cho
UBND thị trấn Đồng Đăng ký hợp đồng cho thuê đất trái pháp luật khu đất phía Tây Bắc Sân vận động Đồng Đăng.
- Lãnh đạo UBND dự buổi trao Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự
nghiệp năm 2014.
- Lãnh đạo UBND dự cùng Đoàn tỉnh vào công bố Kết luận giải quyết đơn tố cáo Cán bộ.
* Ngày 02/12:
- Lãnh đạo UBND huyện, TNMT, CBCC KT&HT, NN&PTNT, TCKHVP ĐKQSD Đất, TTPTQ Đất dự họp
thẩm định mở rộng BCH QS huyện

- UBND huyện tổ chức bàn giao khu đất Mười Cầu, thị trấn Cao Lộc, mời lãnh đạo UBND huyện, phòng
TNMT, TCKH, KT&HT, VP ĐKQSD đất, UBND thị trấn, DN
* Ngày 03/12:
- Thường trực HĐND huyện giám sát UBND xã Gia Cát, xã Hồng Phong.
- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện, thành viên các ban HĐND huyện, các thành viên UBND huyện nghe các
phòng chuyên môn báo cáo nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2014.
* Ngày 04/12:
- Họp BTV huyện uỷ, tại phòng họp BTV huyện uỷ.
- Mời lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện,các phòng TP, TNMT, KT&HT, N&PTNT dự hội nghị về xử
phạt vi phạm hành chính tại nhà hàng Trung Xuân.
- mời lãnh đạo UBND huyên, TNMT, VP ĐKQST Đất dự tập huấn về kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng
sử dụng đất
* Ngày 05/12:
- UBND huyện, Trưởng các phòng NN&PTNT, TCKH, VHTT, GD&ĐT, YT, NV, TNMT, TT Y tế, Điện
lực, CVP trực tiếp làm việc với xã Gia Cát về NTM
.
- Dự kiến mời Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban lãnh đạo.
* Ngày 09 /12:
- Dự kiến kiểm điểm Cán bộ Trung tâm VH-TT huyện,
* Ngày 10/12:
- Mời CT UBND huyện tiếp công dân theo quy định.
* Ngày 12/12:
- Dự kiến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban lãnh đạo.
* Ngày 17/12
- Họp HĐND huyện kỳ họp thứ Mười, nhiệm kỳ 2011-2016.
* Ngày 18/12:
- Họp HĐND huyện kỳ họp thứ Mười, nhiệm kỳ 2011-2016.
* Ngày 19/12:
- Họp HĐND huyện kỳ họp thứ Mười, nhiệm kỳ 2011-2016.
* Ngày 22/12:
- Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.
* Ngày 23/12:
- Mời CT UBND huyện tiếp công dân theo quy định.
* Ngày 26/12:
- Dự kiến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban lãnh đạo.
III. MỘT SỐ VĂN BẢN SOẠN THẢO TRONG THÁNG 12/2014
1. Công tác chỉ đạo thu ngân sách năm 2015 (Giao phòng TC - KH chuẩn bị).
2. Công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán ………… năm 2015: Trong đó có đảm bảo ANTT, phòng chống tệ nạn,
ATGT; thăm hỏi tặng quà; Công tác lễ hội và đối ngoại; Ra quân đầu xuân; Kiểm tra VSATTP.
3. Chương trình công tác năm 2015 của UBND huyện (Giao Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị).
5. 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
)./.

