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CHƯƠNG TRÌNH
Công tác tháng 8 năm 2020 của UBND huyện
I. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ
TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục chỉ đạo việc nắm chắc tình hình dịch Covid-19; thực hiện nghiêm
túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19; sẵn sàng ứng phó với mọi tình
huống, không để phát sinh dịch bệnh. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết
của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm
vụ trọng tâm năm 2020.
2. Chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa; cung ứng
kịp thời các loại giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; công tác phòng, trừ
dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo sửa chữa, nâng cấp một số công
trình thuỷ lợi đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ; chủ động các phương án phòng,
chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn mới; thu chi ngân sách; quản lý hành lang an toàn
giao thông; công tác quản lý thị trường; công tác tài nguyên, môi trường...
3. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2020 cho cán
bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện và tổ
chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Chủ động, tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong mùa hè; đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính
sách bảo trợ xã hội; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí
Lương Văn Tri; kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9 và 75
năm ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945- 19/8/2019)...
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. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; thực hiện hiện tốt công tác tiếp dân, giải
quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
5. Thực hiện tốt việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của
tỉnh, của huyện. Thực hiện công tác phát triển đảng viên, rà soát, kiện toàn các
chức danh theo phân cấp quản lý cán bộ; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai học
tập chuyên đề năm 2020.
II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ
1. Dự giao ban Thường trực Huyện ủy; HĐND; UBND huyện:
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- Thời gian: 01 buổi, ngày 31 tháng 8 năm 2020 (thứ Hai).
- Nội dung: Kiểm điểm công tác tháng.
2. Dự Hội nghị lần thứ nhất, Ban Thường vụ Huyện uỷ:
- Thời gian: 01 buổi, ngày 05 tháng 8 năm 2020 (thứ Tư).
- Nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng
8 năm 2020: Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị
3. Họp Ủy ban thường kỳ tháng 8 năm 2020
- Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút, ngày 28/8/2020 (thứ Sáu). Tại Phòng
họp tầng III - UBND huyện.
- Nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng
8 năm 2020: Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị.
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;
- CVP, PCVP Huyện uỷ;
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;
- CV tổng hợp VP HĐND&UBND;
- Lưu: VT.
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