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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 5 năm 2020 của UBND huyện  

 I. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ 

TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị 

quyết của TW, của Tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu XII của Đảng, Nghị quyết Đại 

hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 

2. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Xuân, ra quân làm giao thông, 

thủy lợi, sản xuất nông - lâm nghiệp, trồng cây Nhân dân; chú trọng chỉ đạo xây 

dựng các mô hình, dự án sản xuất và nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Cung ứng 

đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các loại giống, vật tư cho sản xuất; chủ động 

công tác phòng, chống thiên tai, công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, 

vật nuôi. Tiếp tục triển khai kế hoạch trồng rừng mới, tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ rừng. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 

và các chương trình, dự án, kế hoạch; đặc biệt chú trọng kiểm tra tiến độ, chất 

lượng các dự án đầu tư xây dựng phục vụ kỷ niệm ngày sinh đồng chí Lương Văn 

Tri 17/8/2020 và các công trình đảm bảo tiến độ xây dựng NTM; công tác thu, chi 

ngân sách; công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại. 

3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng trường, lớp; chuẩn bị tốt 

các điều kiện để thực hiện chương trình học kỳ II theo khung thời gian điều chỉnh 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục chỉ đạo triển khai các hình thức dạy và học 

phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm duy trì tốt chất lượng 

dạy và học. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ, chăm sóc 

sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, 

ngăn chặn không để dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám 

sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt các chế 

độ, chính sách bảm đảm an sinh - xã hội.... 

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ công tác 

quốc phòng địa phương, chính sách hậu phương quân đội. Tăng cường các biện 

pháp quản lý về trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống buôn 

lậu và gian lận thương mại. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân; thực hiện tốt công tác tiêp công dân, giải 

quyết đơn thư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.... 

5. Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng trong cán bộ, Đảng viên 

và Nhân dân. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, hiệu quả công tác. 
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 II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ 

1. Dự giao ban Thường trực Huyện ủy; HĐND; UBND huyện: 

- Thời gian: 01 buổi, ngày 29 tháng 5 năm 2020 (thứ Sáu). 

 - Nội dung: Kiểm điểm công tác tháng.  

2. Dự Hội nghị lần thứ 59, Ban Thường vụ Huyện uỷ:  

- Thời gian: Dự kiến ngày 15 tháng 5 năm 2020 (thứ Sáu). 

- Nội dung: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 86/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2017 của UBND huyện Văn Quan về triển khai thực hiện Chương trình 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan: 

Phòng Nông nghiệp và PTNT chuyển bị (Báo cáo gửi về Văn phòng HĐND và 

UBND huyện trước ngày 12/5/2020). 

3. Họp Ủy ban thường kỳ tháng 5 năm 2020 

- Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, ngày 26/5/2020 (thứ Ba). Tại Phòng 

họp tầng III - UBND huyện. 

- Nội dung:  

+ Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020: Văn 

phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị. 

+ Danh mục dự án phải thu hồi đất 6 tháng cuối năm 2020: Phòng Tài 

nguyên và Môi trường chuẩn bị.  

+ Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội huyện, giai đoạn 2020 -  0225: Phòng Nội vụ chuẩn bị. 

Lưu ý: Các đơn vị gửi nội dung chuẩn bị về Văn phòng HĐND và UBND 

huyện trước 22/5/2020. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, 

UBND huyện sẽ thông báo./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Bí thư, PBT TT Huyện uỷ;                                                                             

- TT HĐND huyện;                                                           

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP Huyện uỷ;                                                           

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- CV tổng hợp VP HĐND&UBND;                                                         

- Lưu: VT.             

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
  

 

 

Triệu Đức Dũng 

 


