
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LẠC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /CTr-UBND               Bảo Lạc, ngày      tháng 7 năm 2021 
 

   

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của UBND huyện Bảo Lạc tháng 7 và quý III năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc về việc ban hành Ban hành Chương trình công 

tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng 

Chương trình công tác trọng tâm tháng 7 và quý III năm 2021 như sau: 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7 VÀ QUÝ III NĂM 2021 

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các 

văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, huyện về công tác này trong tình 

hình dịch bệnh đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Tuyệt đối không được 

chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2021. Kiểm tra, kiểm soát 

công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và bệnh 

dịch tả lợn Châu phi. Kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả 

đảm bảo duy trì tốc độ phát triển của tổng đàn. Chủ động theo dõi tình hình thời 

tiết, thiên tai, trực ban theo qui định, kiểm tra, rà soát, vận động nhân dân di dời 

nhà ở ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân 

dân. Chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 

theo Kế hoạch. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ và phát triển rừng. 

3. Tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, Báo cáo tình hình Kinh tế - 

Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 7 đầu năm 2021; Xây dựng chương trình 

công tác tháng 8 năm 2021. Xây dựng dự thảo Chương trình công tác toàn khóa 

2021 - 2026 của UBND huyện và Quy chế làm việc của UBND huyện Bảo Lạc 

(Nhiệm kỳ 2021 - 2026).  

4. Đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 

các công trình, đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2021; Chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người 

dân. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước và tài sản công.  
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5. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực 

thương mại. Thường xuyên bám nắm tình hình về hoạt động thương mại, an toàn 

thực phẩm, tình hình cung cầu trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 đang 

diễn biến phức tạp. 

6. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch giao, Chủ 

động thực hiện các biện pháp để tận thu các khoản thu trên địa bàn. Thực hiện tốt 

công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Tổng quyết toán ngân sách huyện năm 

2020 đúng luật định. Lập phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 trình 

Hội đồng nhân dân phê duyệt. 

7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng 

sản... trên địa bàn theo đúng các quy định của pháp Luật. Tăng cường công tác 

kiểm tra xử lý kịp thời vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. 

Tổ chức Hội nghị về công tác quản lý đất công và quản lý khoáng sản vật liệu xây 

dựng trên địa bàn huyện. 

8.  Tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, viên 

chức và cho các em học sinh trên địa bàn huyện. Chuẩn bị các điều kiện công 

nhận và duy trì tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2021. Chỉ đạo, phối 

hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Làm tốt việc khai giảng năm 

học mới 2021 - 2022. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 

2022. 

9. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ 

hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn khẩn trương ban 

hành quy chế làm việc sau khi tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ nhất, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, bộ máy 

chính quyền sau kỳ thứ nhất của HĐND để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, 

kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra. Xây dựng các văn bản Đôn đốc, chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC năm 2021. 

10. Tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm, công tác phục vụ 

các sự kiện, nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Đẩy 

mạnh thông tin, tuyên truyền chuẩn bị tổ chứ tốt Đại hội thể dục thể thao các cấp. 

11. Duy trì công tác tiếp công dân đúng theo quy định của Luật Tiếp công 

dân. Nắm tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh,... của công dân 

trên địa bàn huyện để chỉ đạo xử lý kịp thời. 
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12. Xây dựng Báo cáo, Chương trình, Kế hoạch trình Thường trực, Ban 

Thường vụ Huyện ủy; chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện. 

13. Thực hiện các nội dung khác theo quyết định của Chủ tịch UBND 

huyện. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỤ THỂ 

(Chi tiết nhiệm vụ và phân công thực hiện theo Phụ lục gửi kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 7 và quý III năm 2021 của UBND huyện, 

thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham 

mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện, khi có sự thay đổi, bổ sung chương trình, kịp 

thời báo cáo UBND huyện sửa đổi, bổ sung theo quy định, đảm bảo triển khai thực hiện 

tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao./. 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- TT UBMTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, các chuyên viên; 

- Cổng thông tin điện từ huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
 

 

 

  



NHIỆM VỤ VÀ CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  

THÁNG 7 VÀ QUÝ III NĂM 2021 CỦA UBND HUYỆN BẢO LẠC 

(Phụ lục kèm theo Chương trình số:      /CTr - UBND ngày      tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Bảo Lạc) 

 

 

 
 

STT Nội dung, chương trình công tác tháng 7 và quý III năm 2021 
Cơ quan tham mưu 

thực hiện 

Chỉ Đạo thực 

hiện 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

Nhiệm vụ tháng 6 chưa được thực hiện chuyển tiếp sang tháng 7 

1 
Thực hiện cung cấp thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2021 cho người 

có uy tín. 
Phòng dân tộc 

Đ/c 

CT UBND 

huyện 

 

2 
- Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua 

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030. 
Phòng Tài nguyên - Môi trường 

Đ/c Hoàng Văn 

Cương- PCT 

UBND 

 

QUÝ III 

Tháng 7 

1 

Tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, Báo cáo tình hình Kinh tế - 

Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 7; xây dựng Chương trình công tác 

tháng 8 năm 2021; Xây dựng dự thảo Chương trình công tác toàn khóa 

2021-2026 của UBND huyện và Quy chế làm việc của UBND huyện Bảo 

Lạc (Nhiệm kỳ 2021 - 2026). Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp Hội 

đồng nhân dân huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

Lãnh đạo 

UBND huyện 
 

2 

- Báo cáo công tác tôn giáo tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8; 

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

Phòng Nội vụ 
Đ/c CT 

UBND huyện 
 

3 
Xây dựng Kế hoạch các chương trình, chính sách dân tộc năm 2022. Thực 

hiện cung cấp thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2021 cho người có uy 

tín. 

Phòng Dân tộc 
Đ/c CT 

UBND huyện 
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4 

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

- Xây dựng dự toán Ngân sách năm 2022 

- Báo cáo giám sát đầu tư; công tác đấu thầu 6 tháng đầu năm 

- Xây dựng nhu cầu kinh phí cấp thủy lợi phí năm 2021 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công 

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 

Phòng Tài chính - Kế hoạch 
Đ/c CT 

UBND huyện 
 

5 

- Chi đạo công tác tuyển sinh học sinh lớp 1, học sinh lóp 6; Tổ chức 

tuyển sinh vào lớp 6 trường DTNT huyện, lớp 6 THCS và xét tuyển sinh 

vào lớp 10. Chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2021. 

 

Phòng Giáo dục và đào tạo 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà- PCT 

UBND huyện 

 

6 

Tổ chức tuyên truyền 74 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; Kiểm tra các 

dịch vụ văn hóa trên địa bàn theo kế hoạch; Kiểm tra cơ sở thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Phòng Văn hóa - TT; Trung tâm 

Văn hóa -Truyền thông 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 

 

7 Công bố Quyết định thanh tra tại cuộc thanh tra xã Cốc Pàng Thanh tra huyện 
Đ/c  

CT UBND 
 

8 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Kiểm tra các dịch vụ ăn uống  đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

học 2020- 2021; Kiểm tra, giám sát các trạm y tế xã  duy trì đạt Tiêu chí 

Quốc gia về y tế xã. 

Kiểm tra trạm y tế xã Phan Thanh về tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí 

QGVYTX. 

Phòng Y tế 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà - PCT 

UBND huyện 

 

9 

Tổ chức, thực hiện các hoạt động thăm, tặng quà Người có công, thân 

nhân Người có công nhân dịp Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ 

27/7/1947 - 27/7/2020. 

Phòng LĐTB&XH 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà- PCT 

UBND huyện 

 

10 
Tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác QUẢN LÝ, bảo vệ và phát triển 

rừng. 
Phòng NN&PTNT 

Đ/c Hoàng 

Văn Cương - 

PCT UBND 

 

11 
Tổ chức Hội nghị về công tác quản lý đất công và quản lý khoáng sản 

VLXDTT trên địa bàn huyện 
Phòng TN-MT  
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Tháng 8 

1 
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 8 năm 

2020; xây dựng Chương trình công tác tháng 9 năm 2020. 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

Lãnh đạo 

UBND huyện 
 

2 Báo cáo công tác tôn giáo tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 Phòng Nội vụ 
Đ/c CT 

UBND huyện 
 

3 
- Tổ chức tổng kết năm học 2020-2021; 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà- PCT 

UBND huyện 

 

4 

- Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công 

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 

Phòng Tài chính - Kế hoạch 
Đ/c CT 

UBND huyện 
 

5 
Chuẩn bị các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 

2 - Hội đồng nhân dân huyện. 

Các Phòng chuyên môn liên 

quan, đơn vụ thuộc UBND 

huyện 

CT, các PCT 

UBND huyện 
 

Tháng 9 

1 

Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu Kinh tế - Xã hội, báo cáo chỉ 

đạo điều hành của UBND huyện 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ công 

tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; xây dựng chương trình công tác 

Quý IV; Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình Kinh tế - Xã hội 9 

tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Kiểm tra tình 

hình thực hiện các mục tiêu Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm tại các xã, 

thị trấn. 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

Lãnh đạo 

UBND huyện 
 

2 

- Báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính quý III 

phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021. 

- Báo cáo công tác tôn giáo tháng 9, phương hướng nhiệm vụ tháng 10. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý III và 

phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021. 

Phòng Nội vụ 
Đ/c CT 

UBND huyện 
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3 
- Báo cáo tiến độ thực hiện điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thị trấn 

Bảo Lạc tầm nhìn 2021-2030 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Đ/c Hoàng 

Văn Cương - 

PCT UBND 

huyện 

 

4 
- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới theo kế hoạch, phân công lãnh 

đạo các phòng, ban đi dự khai giảng năm học mới 2021 - 2022. 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

Phòng Giáo dục - Đào tạo 

Đ/c Hoàng 

Thị Đà- PCT 

UBND huyện 

 

5 

- Xây dựng dự toán ngân sách năm 2022; 

- Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công 

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 

Phòng Tài chính - Kế hoạch 
Đ/c CT 

UBND huyện 
 

6 

Công bố Kết luận thanh tra tại cuộc thanh tra xã Cốc Pàng; xây dựng kế 

hoạch thanh tra chi tiết tại xã Kim Cúc; Công bố Quyết định thanh tra tại 

xã Kim Cúc 

 

Thanh tra huyện 
Đ/c  

CT UBND 
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