
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHI LĂNG   
 

Số: 03 /CTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chi Lăng, ngày 01  tháng 02 năm 2021 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2021 

 
 

 I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 

1. Tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh 

tế - xã hội, vừa chống dịch Co vid-19 hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, 

văn bản của Trung ương, tỉnh trong công tác phòng chống dịch; Quán triệt, triển khai 

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2021; Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 

14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2021.  

 2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, ban hành, tổ 

chức thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về một số nhiệm vụ trọng tâm, 

cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán 2021. Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ 

Đông Xuân, trong đó chú trọng diện tích trồng ớt, khoai tây, rau màu và cây 

thuốc lá theo kế hoạch, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc 

lá theo đúng quy định; cung ứng đầy đủ, kịp thời và bảo đảm chất lượng các loại 

giống, vật tư nông nghiệp. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, dịch 

bệnh, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục trên 

trâu bò trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ trồng rừng; tăng 

cường bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Khẩn trương triển khai kế hoạch xây dựng 

nông thôn mới năm 2021. 

Tiếp tục đôn đốc các xã đăng ký 02 chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2021; các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã 

đạt chuẩn nông thôn mới; đăng ký thôn chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới 

năm 2021 đối với các xã chưa đạt chuẩn nôn    g thôn mới. 

 Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phát động ra quân đầu 

xuân làm thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức "Tết trồng cây đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021, lựa chọn các nhiệm vụ thiết thực 

phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện đạt 

hiệu quả.  

 3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn giá cả, thị trường; chuẩn bị các 

điều kiện để cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng. 

Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả, hàng cấm; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. 

4. Khẩn trương triển khai các chương trình, dự án của kế hoạch năm 2021. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn ngay từ đầu năm, nhất là 

các dự án trọng điểm và các nguồn vốn chuyển sang năm 2021. Kịp thời tháo gỡ 
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các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ 

thi công các công trình, dự án. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển thương mại, dịch 

vụ, du lịch.  

 5. Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định pháp luật lĩnh vực Tài nguyên - Môi 

trường trên địa bàn huyện. Thực hiện các nội dung chỉnh lý giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất thuộc các dự án cấp GCNQSDĐ đã triển khai. Thực hiện các 

nội dung cấp GCN, bảo lãnh thế chấp... thông qua bộ phận một cửa. Tiến hành 

các nội dung Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm kỳ đầu 2021 - 2025 huyện Chi Lăng. Triển khai Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; 

làm tốt công tác vận chuyển, xử lý rác thải. Tiếp tuc̣ chủ trì thực hiện công tác 

kiểm tra thực hiện quy định pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa 

bàn huyện. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước theo thẩm quyền đối với việc 

giám sát khai thác các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất; Thực hiện công 

tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản và địa chất theo quy định. 

6. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tiếp 

tục rà soát các nguồn thu, sắc thuế, đẩy mạnh tăng thu các khoản còn thất thu, thu 

hồi tối đa các khoản nợ ngân sách, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Kiểm 

soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đối tượng, hiệu 

quả, tiết kiệm. Tiếp tuc̣ đấu giá quyền sử duṇg đất tại các khu đất đủ điều kiện.  

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ lớn 

của đất nước gắn với chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế 

hoạch kiểm tra các dịch vụ văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa  năm 2021. 

Tiếp tục tuyên truyền nhân dân không chủ quan và thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch, bệnh Covid-19, hạn chế các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí, 

các hoạt động tập trung đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách nơi công 

cộng. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, thôn, khu phố thụ hưởng nguồn kinh phí 

hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.  

 8. Tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 đối với các cấp học theo 

quy định. Chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị cho công tác trước, trong và sau tết 

Nguyên đán. Tổ chức thi giáo viên giỏi các môn KHTN cấp THCS cấp huyện. 

Phối hợp Huyện đoàn tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp 

huyện. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp về tăng cường công tác phòng chống 

dịch tại các đơn vị trường học, đặc biệt là công tác đảm bảo vệ sinh, đeo khẩu 

trang và rửa tay sát khuẩn, không tổ chức các hoạt động ngoại khóa có tập trung 

đông người. 

Tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch thăm tặng quà cho các 

đối tượng chính sách đúng, đủ, kịp thời trước Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

theo Kế hoạch của tỉnh và huyện. Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên của huyện thực hiện công tác 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021. Xây dựng kế hoạch thực hiện 

công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021. Xây dựng kế 
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hoạch thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác duy trì xã, thị trấn phù 

hợp với trẻ em năm 2021. Xây dựng kế hoạch và văn bản hướng dẫn thực hiện 

chính sách dân tộc năm 2021; kế hoạch thực hiện các dự án duy tu sửa chữa thuộc 

chương trình 135 tại các xã vùng III, II năm 2021; kiểm tra các dự án mô hình 

giảm nghèo nhân ra diện rộng, đôn đốc xã Thượng Cường, Y Tịch tổng kết mô 

hình dự án giảm nghèo nhân ra diện rộng năm 2018 (dự án trâu sinh sản và gà 

thương phẩm). Hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn để tổ chức hỗ trợ nhân dịp tết Nguyên Đán năm 2021 

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường công tác y tế 

dự phòng. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

Phối hợp kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. 

9. Duy trì tốt chế độ trực theo quy định, tiếp tục tổ chức huấn luyện theo kế 

hoạch. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ 

chức lễ giao nhận quân năm 2021. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật 

tự an toàn xã hội theo Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an 

ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.  

Đẩy mạnh công tác đấu tranh truy quét các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội. 

Thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật 

tự, vệ sinh môi trường, kiềm chế rượu, bia và phòng, chống cháy nổ.  

10. Tăng cường thực hiện chủ đề năm 2021 về “Siết chăṭ kỷ cương, tăng 

cường trách nhiệm, quyết liêṭ hành đôṇg, sáng taọ bứt phá”. Tiếp tục thực hiện các 

Đề án về cải cách thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp 

xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị,... Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật của Nhân dân.  

Ban hành các văn bản về  Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn 

thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 

năm 2021; Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị và các cụm thi đua ký kết giao ước thi 

đua, đăng ký thi đua năm 2021; Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2021 với 

UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh, Ban TĐKT Sở Nội vụ; đăng ký các danh hiệu 

thi đua năm 2021; Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen 

thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

11. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến toàn thể 

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền 

thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ 

động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn 

thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII của 

Đảng bộ huyện đã đề ra. 

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ 

1. Dự giao ban Thường trực Huyện ủy  
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Thời gian: 8 giờ 00 phút: Ngày 09 tháng 02 năm 2021.  

           8 giờ 00 phút: Ngày 19 tháng 02 năm 2021.  

2. Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (kỳ chuyên đề) 

Thời gian: Dự kiến 14h00' ngày 05 tháng 02 năm 2021. 

3. Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, kỳ thứ Tám 

Thời gian: Dự kiến 8h00' ngày 26 tháng 02 năm 2021. 

4. Họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2020  

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2021. 

4.1. Thông qua Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về đánh giá tình hình 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán, kết quả ra quân đầu xuân, chỉ đạo sản xuất 

Đông - Xuân (Trình Ban Thường vụ Huyện ủy). 

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn Phòng HĐND và UBND huyện. 

4.2. Thông qua dự thảo kế hoạch phát động sản xuất các sản phẩm chủ 

lực theo hướng nông nghiệp tốt; Dự thảo kịch bản Ngày hội Na Chi Lăng 

năm 2021. 

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

4.3. Thông qua dự thảo kế hoạch xây dựng Kiểm định chất lượng giáo dục 

và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021. 

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

4.4. Thông qua dự thảo Đề án xây dựng cầu, ngầm tràn dân sinh trên địa 

bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 2021 - 2025. 

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

5. Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

Tổ chức vào các ngày 03, 18 tháng 02 năm 2021 

         Trên đây là Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND huyện 

Chi Lăng. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có thay đổi, bổ sung, UBND 

huyện sẽ có thông báo sau./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy;   B/c 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy và các Ban của HĐND huyện; 

- MTTQVN huyện và các đoàn thể huyện;  

- Các phòng, ban, đơn vị huyện; 

- CVP, PCVP, CVTH VP HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn; 

- Các tổ chức Hội;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP (TTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Hùng Mạnh 
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