CHƯƠNG TRÌNH
Công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2015
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 85-NQ/HU ngày 05/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ trọng
tâm năm 2015; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2015;
Căn cứ các Nghị quyết của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại kỳ họp thứ Mười;
Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày
15/7/2011 về Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016;
Thực hiện Chương trình làm việc số 34/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh năm 2015;
Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc xây dựng chương trình công tác năm 2015 như sau:
I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Tích cực chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế văn hoá xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh hoàn thành mục
tiên Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khoá XIX, Nghị quyết HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016. Phát động
phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015.
2. Tập trung thu ngân sách Nhà nước, tăng tích luỹ để đầu tư phát triển. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng
kết cấu hạ tầng cơ sở phục vụ dân sinh, kinh tế. Hoàn chỉnh quy hoạch, triển khai xây dựng khu công nghiệp địa
phương; tạo mặt bằng, cơ chế và môi trường để kêu gọi đầu tư. Tiếp tục thực hiện quy hoạch chi tiết các loại đất
chuyên dùng, hoàn thiện công tác quy hoạch huyện lỵ mới, các khu dân cư. Chỉnh trang khu trung tâm hành chính văn hóa và phát triển các khu dân cư theo hướng đô thị hóa.
3. Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào to àn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; nâng cao ý thức cộng đồng, tham gia làm tốt công tác vệ sinh
môi trường, bảo vệ tài nguyên, phát triển rừng; khuyến khích xã hội hoá đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi
công cộng; tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương của tỉnh, phát huy nội lực để chỉ đạo đẩy mạnh chương trình
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn huyện; phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả và
bền vững, cải thiện từng bước đời sống người dân ở nông thôn, ở các xã vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó
khăn. Tập trung làm tốt công tác tư vấn; vay vốn giải quyết việc làm cho lao động.
4. Tiếp tục tăng cường, củng cố kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước các cấp; đẩy mạnh công tác cải cách
hành chính, đổi mới phương thức lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, thực
hiện tốt cơ chế “Một cửa” ở các cấp, triển khai có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào bộ máy
quản lý nhà nước; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; làm tốt công tác tiếp dân,
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
5. Nâng cao chất lượng và quy mô sự nghiệp văn hóa - xã hội, chú trọng các mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo, y tế. Đào tạo bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu
cầu của quá trình phát triển và hội nhập; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
6. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác, học tập
kinh nghiệm với các địa phương trong nước, các đơn vị nước ngoài trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá - xã hội;
khoa học - công nghệ; quản lý biên giới.
II. CHƯƠNG TRÌNH CÁC KỲ HỌP CỦA UBND HUYỆN TRONG NĂM 2015
1) Phiên họp tháng 01 năm 2015, UBND huyện bàn và thông qua các nội dung:
1.1. Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2015(Giao Văn
phòng HĐND & UBND huyện chuẩn bị).
1.2. Kế hoạch xây dựng và duy trì các trường chuẩn quốc gia năm 2015 (giao phòng Giáo dục và Đào tạo
chuẩn bị).
1.3. Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2015(BCĐ xây dựng nông
thôn mới huyện chuẩn bị).
1.4. Kế hoạch công tác đối ngoại (Hợp tác kinh tế, tham quan, học tập trong, ngoài nước, tiếp khách (Giao
Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị).
1.5. Công tác chỉ đạo thu ngân sác năm 2015 (Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị).
1.6. Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Ất Mùi và tổ chức lễ hội năm 2015 trên địa
bàn huyện (Giao phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị).
1.7. Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 (Giao phòng Lao động,
thương binh và xã hội chuẩn bị).
1.8. Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Ất Mùi năm 2015 (Giao Công an huyện chuẩn bị).
1.9. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại,
bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát trong tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 (Giao BCĐ
389 huyện - Công an huyện dự thảo).
1.10. Kế hoạch phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái
phép các loại pháo năm 2015 (Giao Công an huyện chuẩn bị).

1.11. Tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Chỉ thị, Kế hoạch của
UBND tỉnh, UBND huyện về sản xuất vụ đông - xuân năm 2014 - 2015 (Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn chuẩn bị).
1.12. Báo cáo kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm
2015 (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị).
1.13. Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2014 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2015 (Giao Thanh tra huyện chuẩn bị).
1.14. Xây dựng Chương trình công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác
thanh tra công vụ; công tác phòng chống tham nhũng năm 2015
1.15. Chỉ thị về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm
2015 (Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị).
1.16. Một số công tác khác.
2. Phiên họp tháng 02 năm 2015, UBND huyện bàn và thông qua các nội dung:
2.1. Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2015(Giao Văn
phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị).
2.2. Báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 (Giao Văn phòng
HĐND và UBND huyện chuyển bị).
2.3. Báo cáo của UBND huyện về tình hình 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).
2.4. Kế hoạch xây dựng tủ sách Pháp luật cho UBND các xã, thị trấn năm 2015 (Giap phòng Tư pháp phối
hợp chuẩn bị).
2.5. Phương án và Kế hoạch tư sửa các hạng mục cơ sở vật chất của Hội trường Nhà Văn hóa huyện chuẩn bị
cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Giao Trung tâm VH-TT huyện chuẩn bị).
2.6. Quy chế quản lý và sử dụng Nhà Văn hóa, nhà thi đấu, Sân Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện (Giao
Trung tâm VH-TT huyện chuẩn bị).
2.7. Một số công tác khác.
3) Phiên họp tháng 3 năm 2015, UBND huyện bàn và thông qua các nội dung:
3.1. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an
ninh quý I, nhiệm vụ, trọng tâm quý II năm 2015 (Giao phòng TC - KH chuẩn bị).
3.2. Báo cáo công tác tổng kết Lễ hội Xuân Ất Mùi năm 2015 (Giao phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị).
3.3. Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I, nhiệm vụ, trọng tâm quý II năm
2015 (Giao phòng Nội vụ chuẩn bị).
3.4. Báo cáo kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm
2015 (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị).
3.5. Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân quý I, phương hướng nhiệm
vụ quý II năm 2015 (Giao Thanh tra huyện chuẩn bị).
3.6. Đề án chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh sản xuất vu xuân trên đất 2 lúa, nâng cái hiệu
quả kinh tế nông nghiệp trên đại bàn huyện. (Giao phòng NN&PTNT chuẩn bị).
3.7. Đề án phát triển vùng sản xuất Lạc giống trên địa bàn huyện Cao Lộc (Giao phòng NN&PTNT chuẩn
bị).
3.8. Một số công tác khác.
4) Phiên họp tháng 4 năm 2015, UBND huyện bàn và thông qua các nội dung:
4. 1. Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2015 (Giao Văn
phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị).
4.2. Báo cáo tình hình thực hiện một số chính sách xã hội trên địa bàn: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ
trợ đồng bào dân tộc nghèo...(Giao phòng LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị).
4.3. Báo cáo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II
năm 2015 (Giao phòng NN&PTNT chuẩn bị).
4.4. Báo cáo việc rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới 2015 - 2016 (Giao phòng Giáo
dục và Đào tạo chuẩn bị).
4.5. Một số công tác khác.
5) Phiên họp tháng 5 năm 2015, UBND huyện bàn và thông qua các nội dung:
5.1. Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2015(Giao Văn
phòng HĐND & UBND huyện chuẩn bị).
5.2. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng
đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 (Giao TC-KH chuẩn bị - lần 1).
5.3. Báo cáo công tác quốc phòng - quân sự địa phương 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2015 (Giao Ban CHQS huyện chuẩn bị).
5.4. Kết quả công tác bồi thường, GPMB 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2015 (Giao Trung tâm PTQĐ chuẩn bị).
5.5. Kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, phương hướng
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 (giao Thanh tra huyện chuẩn bị).

5.6. Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015 (Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị).
5.7. Báo cáo tình hình xây dựng nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã (Giao phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn
bị).
5.8. Nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2015 (Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn
bị).
5.9. Một số công tác khác.
6) Phiên họp tháng 6 năm 2015, UBND huyện bàn và thông qua các nội dung:
6.1. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng
đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 (Giao TC-KH chuẩn bị - lần 2).
6.2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm
vụ 6 tháng cuối năm 2015 (Giao TC-KH chuẩn bị).
6.3. Báo cáo tình hình xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, dự kiến kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm
2015 (Giao phòng TC-KH chuẩn bị).
6.4. Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ về xây dựng kế hoạch công tác và dự toán ngân sách năm
2015 (Giao phòng TC-KH chuẩn bị).
6.5. Báo cáo kết quả chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đăng ký chuyển mục đích
đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn huyện (Đợt 1) năm 2015 (Giao phòng TN&MT huyện chuẩn
bị).
6.6. Một số công tác khác.
7) Phiên họp tháng 7 năm 2015, UBND huyện bàn và thông qua các nội dung:
7.1. Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2015 (Giao Văn
phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị).
7.2. Báo cáo Kết quả công tác bồi thường GPMB (Giao Trung tâm PTQĐ chuẩn bị).
7.3. Báo cáo Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (Giao Thanh tra huyện chuẩn bị).
7.4. Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2015 (Giao phòng Nội vụ chuẩn bị).
7.5. Báo cáo kết quả công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của huyện năm 2014 (Giao
phòng TN&MT huyện chuẩn bị).
7.6. Một số công tác khác.
8) Phiên họp tháng 8 năm 2015, UBND huyện bàn và thông qua các nội dung:
8.1. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an
ninh 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2015 (Giao TCKH chuẩn bị lần 1- gửi Sở KH&ĐT).
8.2. Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2015 (Giao Văn
phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị).
8.3. Báo cáo tình hình xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2015 (Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn
bị).
8.4. Báo cáo kết quả công tác bồi thường GPMB (Giao Trung tâm PTQĐ chuẩn bị).
8.5. Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (Giao Thanh tra huyện chuẩn bị).
8.6. Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2014 - 2015 (Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị).
8.7. Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Cao Lộc hoặc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của điều chỉnh quy hoạch huyện Cao Lộc.
8.8. Kế hoạch, chương trình đón khách Trung Quốc nhân Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) (Giao Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị).
8.9. Một số công tác khác.
9) Phiên họp tháng 9 năm 2015, UBND huyện bàn và thông qua các nội dung:
9.1. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh
9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2015 (Giao TC-KH chuẩn bị - lần 2).
9.2. Báo cáo kết quả công tác xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm
2015 (Giao phòng TC-KH chuẩn bị).
9.3. Báo cáo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, phương hướng
nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2015 (Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị)
9.4. Báo cáo bồi thường giải phóng mặt bằng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm
2015 (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị)
9.5. Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng
cuối năm 2015 (Giao Thanh tra huyện chuẩn bị).
9.6. Một số công tác khác.
10) Phiên họp tháng 10 năm 2015, UBND huyện bàn và thông qua các nội dung:
10.1. Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2015 (Giao Văn
phòng HĐND và UBND chuẩn bị).
10.2. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm
2015; nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 (Giao phòng
TC -KH chuẩn bị - lần 1).

10.3. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa
phương năm 2015; dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 (Giao phòng
TC - KH chuẩn bị - lần 1).
10.4. Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm
2015 (Giao phòng Nội vụ chuẩn bị).
10.5. Kế hoạch công tác đối ngoại của huyện năm 2016 (Giao Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị).
10.6. Một số công tác khác.
11) Phiên họp tháng 11 năm 2015, UBND huyện bàn và thông qua các nội dung:
11.1. Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2015 (Giao Văn
phòng HĐND và UBND chuẩn bị).
11.2. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm
2015, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 (Giao phòng
TC-KH chuẩn bị lần 2).
11.3. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa
phương năm 2015; dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 (Giao phòng
TC - KH chuẩn bị - lần 2).
11.4. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, dự kiến kế hoạch năm
2016 (Giao phòng TC - KH chuẩn bị).
11.5. Báo cáo kết quả công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm
2016 (Giao Ban CHQS huyện chuẩn bị).
11.6. Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự năm 2015 và phương hướng nhiệm
vụ công tác năm 2016 (Giao Công an huyện chuẩn bị).
11.7 Báo cáo bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (Giao Trung
tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị)
11.8. Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016
(Giao Thanh tra huyện chuẩn bị).
11.9. Báo cáo kết quả chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đăng ký chuyển mục
đích đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn huyện (đợt 2) năm 2015. (Giao phòng TN&MT
huyện chuẩn bị).
11.10. Nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2015 (Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn
bị).
11.11. Một số công tác khác.
12) Phiên họp tháng 12 năm 2015, UBND huyện bàn và thông qua các nội dung:
12.1. Công tác chỉ đạo thu ngân sách năm 2016 (Giao phòng TC - KH chuẩn bị).
12.2. Công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2016: (Gồm các Kế hoạch: KH Đảm bảo ANTT, KH
phòng chống tệ nạn, KH ATGT; KH thăm hỏi tặng quà; KH tổ chức các lễ hội và KH đối ngoại; KH Ra quân đầu
xuân; KH kiểm tra VSATTP...
12.3. Chương trình, kế hoạch Thanh tra năm 2016 (Giao Thanh tra huyện chuẩn bị).
12.4. Báo cáo tổng kết công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại năm 2015; Báo cáo kết quả công tác phòng
chống tham nhũng, lãng phí năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (Giao Thanh tra huyện chuẩn bị).
12.5. Chương trình công tác năm 2016 của UBND huyện (Giao Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị).
12.6. Một số công tác khác.
III. DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, VĂN BẢN DỰ KIẾN TRÌNH HỌP BTV, BCH HUYỆN ỦY
VÀ HỌP HĐND NĂM 2015
Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của UBND huyện được giao tại Quyết
định số 2058/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh; Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 31/12/2014
của UBND tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND huyện Cao Lộc xây dựng danh mục
các đề án, dự án, văn bản triển khai thực hiện trong năm 2015 trình các kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH
Huyện ủy và các kỳ họp HĐND huyện (Như Phụ lục kèm theo).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Chương trình công tác năm
2015 của UBND huyện để xây dựng chương trình công tác năm 2015 của đơn vị mình. Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị
công việc được giao, đảm bảo nội dung, đạt chất lượng, đúng thời gian quy định theo quy chế làm việc của UBND
huyện.
Căn cứ chương trình công tác năm, giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND
huyện xây dựng và ban hành chương trình công tác hàng tháng, lịch công tác hàng tuần của UBND huyện; theo dõi,
đôn đốc, thẩm tra việc chuẩn bị của các đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định các nội dung
thảo luận tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng của UBND huyện. Đồng thời theo dõi, tổng hợp những đơn vị
chuẩn bị không đảm bảo yêu cầu, không thực hiện đúng chương trình công tác đã đề ra để làm căn cứ xếp loại cuối
năm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy,
HĐND huyện và tình hình thực tiễn, UBND huyện sẽ chủ động điều chỉnh, bổ sung kịp thời các nội dung và thông
báo đến các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện./.

