CHƯƠNG TRÌNH
Công tác tháng 02 năm 2017 của UBND huyện

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của UBND huyện và Chương trình công tác số 30-CTr/HU
ngày 24/01/2017 của Huyện uỷ Cao Lộc, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng chương trình công tác tháng 02
năm 2017 như sau:
I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn
thành trong năm 2017; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông - Xuân 2017; thực hiện công tác ra quân
đầu xuân, duy tu, sửa chữa công trình giao thông nông thôn, thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới; chủ
động công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng,
phòng, chống cháy rừng.
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 huy động mọi nguồn lực cho xã Yên Trạch phấn
đạt 19/19 tiêu trí nông thôn mới trong năm 2017.
3. 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 phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch tháng trên cơ sở quản lý, khai thác triệt để các nguồn thu
trên địa bàn; thực hiện rà soát các nhiệm vụ chi để chuyển nguồn theo quy định. Thực hiện kiểm tra thanh,
quyết toán ngân sách đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách năm 2016. Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh
nghiệp đầu Xuân Đinh Dậu năm 2017.
4. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án chuyển tiếp; đẩy nhanh tiến độ
lập thiết kế, dự toán các công trình, các dự án quy hoạch, chuẩn bị đầu tư để phê duyệt theo quy định. Tiếp tục
đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất; tiếp tục kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại các
nơi diễn ra lễ hội.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch, thực hiện
chương trình dạy học kỳ II theo quy định, đảm bảo duy trì sĩ số học sinh các cấp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Tăng cường chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục
tiêu về y tế, dân số; thực hiện tốt các chính sách người có công, giảm nghèo, việc làm và cấp thẻ BHYT theo
quy định. Quản lý, sử dụng CBCCVC theo đúng quy định; xây dựng đề án thực hiện tinh giản biên chế, sắp
xếp lại tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn; thực hiện tốt công tác
tuyên truyền kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017;
tổ chức tốt các Lễ hội, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao Xuân Đinh Dậu năm 2017.
6. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của
công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc từ kỳ trước chuyển sang; tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm
tra theo kế hoạch đã phê duyệt; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra, đốn
đốc công tác chỉ đạo, 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 chiến sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; tổ chức Lễ giao nhận
quân năm 2017 đảm bảo trang trọng, đúng quy định, bàn giao quân đủ chỉ tiêu giao; chuẩn bị các nội dung tổ
chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT quân sự huyện (20/3/1947 - 20/3/2017). Tăng cường công tác
nắm tình hình nội, ngoại biên, tình hình tôn giáo; triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an
toàn giao thông tại các Lễ hội đầu xuân trên địa bàn. Triển khai các hoạt động đối ngoại, quản lý biên giới theo
chỉ đạo của tỉnh.
II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ
1. Dự giao ban Thường trực Huyện ủy tháng 02/2017
* Thời gian: Ngày 07 tháng 02 năm 2017
Ngày 24 tháng 02 năm 2017
2. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 02/2017
* Thời gian: Ngày 14 tháng 02 năm 2017
3. Họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2017
* Thời gian: Dự kiến ngày 22 tháng 02 năm 2017, gồm các nội dung sau:
3.1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ
tháng 03 năm 2017.
Cơ quan chủ trì chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

3.2. Dự thảo Báo cáo 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 2017 (Trình kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy
tháng 3/2017).
Cơ quan chủ trì chuẩn bị: Phòng Tài Chính - Kế hoạch.
3.3. Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I; phương hướng, nhiệm vụ
trọng tâm quý II năm 2017.
Cơ quan chủ trì chuẩn bị: Phòng Nội vụ.
3.4. Dự thảo Báo cáo của Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 16/4/2007
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có
công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” (Trình kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 3/2017).
Cơ quan chủ trì chuẩn bị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
3.5. Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2017.
Cơ quan chủ trì chuẩn bị: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3.6. Một số công tác khác.
4. Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Tổ chức họp vào các ngày: 03, 10, 17 và 24 tháng 02 năm 2017
Các văn bản trình kỳ họp thường kỳ gửi về UBND huyện trước 16/02/2017.
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)./.

