
CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 02 của UBND huyện năm 2015 

          

             Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của UBND huyện và Chương trình công tác số 87-CTr/HU 

ngày 19/01/2014 của Huyện uỷ Cao Lộc, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc xây dựng chương trình công tác tháng 02 

năm 2015 như  sau: 

               I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

             1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2015; Tổ chức cho nhân 

dân đón Tết Nguyên đán đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và đúng chủ trương “Mọi người, mọi nhà 

đều có Tết”, đảm bảo trực cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết. Tập 

trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2015, trong đó tập trung làm tốt công tác phòng chống 

rét cho cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt công tác ra quân đầu xuân trên địa bàn huyện.  

             2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó tập trung vào 04 xã điểm (Gia Cát, Hải Yến, Cao Lâu, Tân Thành). 

Đặc biệt xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đảm bảo xã Gia Cát đạt 19 tiêu trí trong năm 2015. 
             3. Tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại trên địa bàn, đẩy mạnh công tác 

kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách ngay 

từ đầu năm, thực hiện rà soát các nhiệm vụ chi để chuyển nguồn theo quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra tình 

hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2015 các dự toán thụ hưởng ngân sách huyện và UBND xã, thị trấn.  

            4. Đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập thiết kế, dự toán các công trình, các dự án quy hoạch, 

chuẩn bị đầu tư được giao để các cơ quan chức năng của huyện tổ chức thẩm định trình UBND huyện phê duyệt; 

đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án chuyển tiếp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ, công tác kiểm kê đất đai theo kế hoạch; 

             5. Thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác y tế dự phòng, không để xẩy ra 

dịch bệnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm; chủ động  chuẩn 

bị đầy đủ các điều kiện, lực lượng cán bộ y tế trực 24/24 giờ tại các cơ sở y tế để phục vụ tốt nhu cầu khám chữa 

bệnh cho nhân dân trong dịp Tết. Triển khai công tác thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi theo kế 

hoạch; thực hiện tốt các chính sách người có công, giảm nghèo, việc làm và cấp thẻ BHYT theo quy định. Chỉ đạo 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền về sản xuất Đông xuân năm 2014 - 2015, công tác ra quân đầu xuân năm 2015; 

công tác triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; tuyên truyền các hoạt động Mừng Đảng, mừng 

Xuân Ất Mùi năm 2015; tổ chức tốt Lễ hội Xuân của huyện năm 2015, giám sát, chỉ đạo tổ chức các Lễ hội trên địa 

bàn. 

             6. Làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng chống tham nhũng 

lãng phí trên địa bàn; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường sự kiểm tra, đốn đốc đối với 

công tác điều hành, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu ngân sách nhà nước và quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội 

bộ của các phòng trực thuộc, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.  

             7. Duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức tốt lễ ra quân huấn luyện và huấn luyện năm 2015; 

tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn; tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết 
Nguyên đán Ất Mùi 2015 đảm bảo đúng kế hoạch; hoàn thiện hồ sơ lý lịch nhập ngũ và viết lệnh gọi công dân nhập 

ngũ năm 2015. Tăng cường công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, tình hình tôn giáo; chỉ đạo các xã, thị trấn ngăn 

chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi sử dụng và đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán; tiếp tục triển khai thực hiện 

đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước trong và sau Tết; thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTT, công tác tuần 

tra, kiểm soát an toàn giao thông, đặc biệt là tại các Lễ hội trên địa bàn huyện. 

               II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN:  

               * Ngày 02/02: 

               - Lãnh đạo UBND huyện dự Toạ đàm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng CSVN ngày (03/02/1930 - 

30/02/2015). 

                * Ngày 03/02: 

                - Lãnh đạo UBND huyện dự cùng đoàn Tư lệnh Quân khu thăm tặng quà tại các xã thị trấn biên giới, các 

đồn Biên phòng. 

                 -  Lãnh đạo UBND huyện dự họp tại Thanh tra tỉnh vụ bà Nông Thị Thơm. 

               * Ngày 04/02: 

              - Lãnh đạo UBND huyện đi xã Cao Lâu chỉ đạo tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép 

trong khu Chợ Ba Sơn. 

               - Lãnh đạo UBND huyện đi cùng đoàn Bộ NN&PTNT kiểm tra đàn bò do Chủ tịch nước trao tặng tại các 

xã biên giới. 

               * Ngày 05/02: 

               - Lãnh đạo UBND huyện đi dự khảo sát trường Mầm non Ba Sơn - xã Xuất Lễ. 

              - Lãnh đạo UBND huyện dự họp trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng chống dịch, an toàn thực 

phẩm và đảm bảo hoạt động y tế Tết Ất Mùi 2015. 

               - Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị triển khai công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2015. 
               - Lãnh đạo UBND huyện họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng triển khai nhiệm vụ năm 2015. 

             * Ngày 06/02: 



              - Lãnh đạo UBND huyện dự gặp mặt các Doanh nghiệp tại UBND thành phố Lạng Sơn.  

              - Chủ tịch UBND huyện họp giao ban Thường trực Huyện uỷ. 

              - Lãnh đạo UBND huyện dự họp Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm.  

              - Dự kiến Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện. 

              * Ngày 09/02: 

              - Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị BTV huyện uỷ. 

              - Lãnh đạo UBND huyện dự họp Ban Chỉ đạo lễ hội năm 2015. 

              - Lãnh đạo UBND huyện dự dự tổng kết tại Liên minh HTX tỉnh.  

              - Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra cơ sở vật chất các trường học tại xã Thanh Lòa.  

              - Lãnh đạo UBND huyện dự họp BCH Đảng bộ khối cơ quan chính quyền.  

            * Ngày 10/02: 

             - Lãnh đạo UBND huyện dự họp Hội đồng TĐKT huyện. 

            - Lãnh đạo UBND huyện cùng Đoàn Sở NN&PTNT kiểm tra công tác chuẩn bị “Tết trồng cây” và ra quân 

làm thủy lợi, nước vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn xuân ất Mùi 2015. 

          * Ngày 11/02: 
            - Lãnh đạo UBND huyện đi thăm hỏi tặng quà theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 09/01/2015 của UBND 

huyện: Đoàn 1- tuyến Tân Thành, Xuân Long, Yên Trạch, TP Lạng Sơn; Đoàn 2- tuyến Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu 

Sơn; Đoàn 3- tuyến Lộc Bình, Tân Liên, Gia Cát; Đoàn 4- tuyến Thuỵ Hùng, Đồng Đăng, Bảo Lâm, TP Lạng Sơn; 

Đoàn 5- tuyến Thạch Đạn, Thanh Loà, Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc. 

              * Ngày 12/02: 

               - Lãnh đạo UBND huyện cùng sở GTVT kiểm tra rà soát đánh giá thực hiện tiêu chí số 2 tại xã Gia Cát  

               - Lãnh đạo UBND huyện cùng Sở KH&ĐT đến kiểm tra tại hiện trường dự án (Công trình Đập Rọ Soong, 

tại thôn Pò Tang, xã Hợp Thành). 

               * Ngày 13/02: 

              - Lãnh đạo UBND huyện giờ dự viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 

09/01/2015 của UBND huyện. 

               * Ngày 14/02: 

               - Dự kiến Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện. 

             * Ngày 18/02: 

             - Lãnh đạo UBND huyện thăm các đơn vị trực Tết theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 09/01/2015 của 

UBND huyện về tổ chức thăm, tặng quà và viếng nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 

2015. 

            * Ngày 26/02: Dự kiến Họp phiên họp thường kỳ tháng 02/2015.        

             III. CÁC VĂN BẢN SOẠN THẢO TRONG THÁNG 02/2015 

            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. 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). 
            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). 

            4. 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). 

            5. 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). 

             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)./. 

 


