
 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 3 năm 2014 

  

             Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của UBND huyện, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc xây dựng 

chương trình công tác tháng 3 năm 2014 như  sau: 

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

              1. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông - Xuân 2014, trong đó tập trung làm tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Thực hiện điều tiết nước hợp lý, cung ứng vật tư, giống, phân bón kịp thời, 

đảm bảo gieo trồng kịp thời vụ. Chỉ đạo triển khai công tác chăm sóc, trồng rừng và phòng chống cháy rừng năm 

2014 theo kế hoạch. 

              2. Tiếp tục triển khai hướng dẫn các xã điểm về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 

kiểm tra, đôn đốc từng xã triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Tổng hợp, 

báo cáo kết quả kịp thời theo quy định. 

             3. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại trên địa bàn; có những biện 
pháp để tổ chức thực hiện, khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra các Doanh 

nghiệp thực hiện việc chấp hành về thuế; tiếp tục thực hiện rà soát các khoản nợ đọng để đôn đốc thu, nộp để giảm 

hụt thu ngân sách. Tổ chức kiểm tra rà soát các nhiệm vụ năm 2013 đối với cấp huyện, đôn đốc UBND các xã, thị 

trấn thực hiện các nhiệm vụ chi theo đúng quy định. Thực hiện kiểm tra quyết toán ngân sách đối với các đơn vị thụ 

hưởng ngân sách năm 2013. 

              4. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ về nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

các công trình, dự án để triển khai khởi công mới đúng tiến độ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư và giải phóng mặt bằng, sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc tồn đọng để triển khai các dự án đầu tư 

trên địa bàn huyện. 

            5. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học; tổ chức khảo sát, đánh giá hiện 

trạng đối với các trường chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh 

trong học kỳ II; chú trọng công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu 

quốc gia về y tế, dân số - KHHGGD; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, cứu đói 

giáp hạt, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ cải thiện về nhà ở; tiếp tục thực hiện công tác tuyên 

truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà; thực hiện có hiệu quả ngày pháp luật ở các xã, thị 

trấn. Triển khai tuyển dụng công chức cấp xã 2014; Xây dựng Kế hoạch luân chuyển theo Nghị định 158 của Chính 

phủ. 

            6. Làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết thúc và kết luận 02 cuộc thanh tra, 

kiểm tra; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra có hiệu lực của huyện, tỉnh theo quy 

định; thực hiện kiểm tra 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 

2014; kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN và tổ chức Hội nghị triển khai công tác QP-AN năm 2014; xây dựng kế 
hoạch và các nội dung phục vụ cho Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” năm 2014; tăng cường công tác 

nắm tình hình nội, ngoại biên, tình hình tôn giáo, tình hình liên quan đến các dự án, đảm bảo ANTT các lễ hội trên 

địa bàn; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp 

Ngọ 2014. 

             II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

            * Ngày 02/3 và ngày 3/3: 

            - Lãnh đạo UBND huyện dự ngày biên phòng toàn dân và ngày truyền thống bộ đội biên phòng.  

            - Chủ tịch, các PCT UBND huyện họp lãnh đạo. 

           * Ngày 04/3:  Đoàn công tác UBND tỉnh làm việc tại xã Hải Yến và UBND huyện kiểm tra triển khai nhiệm 

vụ năm 2014. 

            * Ngày 05/3:  Họp Ban chỉ đạo GPMB huyện. 

            * Ngày 06/3: 

             - Họp giao ban Thường trực huyện uỷ 

            * Ngày 07/3: 

             - Hội nghị thi đua khen thưởng năm 2013, tại Nhà văn hoá huyện 

              - Họp phương án đầu tư nâng cấp đầu tư doanh trại Ban CHQS huyện 

             * Ngày 10/3:  Họp giao ban khối Nội chính về công tác PCTN. 

             * Ngày 11/3: 

              - Họp thống nhất về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014. 

              - Làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh về đất Công ty giống cây trồng.  

              * Ngày 12/3: Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện họp Thường vụ Huyện ủy. 

              * Ngày 14/3 

               - Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng NTM trên địa bàn huyện.  
               - Họp CT, các PCT UBND huyện. 

              * Ngày 20/3:  Dự kiến họp giao ban UBND huyện quý I, năm 2014. 



              * Ngày 21/3: Họp CT,các PCT UBND huyện. 

              * Ngày 24/3:  Chủ tịch UBND huyện tiếp dân theo định kỳ 

              * Ngày 27/3. Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lân thứ 16. 

              * Ngày 28/3:  Họp CT, các PCT UBND huyện. 

               III. CÁC VĂN BẢN SOẠN THẢO TRONG THÁNG 3 

             1. Báo cáo tình hình triển khai 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 2014 (Giao phòng TC - KH chuẩn bị). 

              2. Báo cáo rà soát các khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất (Giao phòng 

Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị). 

              3. Kế hoạch chuyển đổi một số vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo Nghị định 158/NĐ-CP (Giao 

phòng Nội vụ chuẩn bị). 

              4. Báo cáo công tác tổng kết Lễ hội Xuân Giáp Ngọ (Giao phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị). 

             5. Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I, nhiệm vụ, trọng tâm quý II năm 

2014 (Giao phòng Nội vụ chuẩn bị). 

             6. Đề án của UBND huyện về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và kế hoạch biên chế năm 2015 (Giao 
phòng Nội vụ chuẩn bị). 

               7. 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 

)./. 

 

 

http://113.160.156.11/efy-ecs-online/main/index/

