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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm tháng 11 năm 2021 của UBND huyện 

 

Trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm năm 2021, để có kế hoạch cụ 

thể thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, cũng như các công việc phát sinh 

trong quá trình triển khai nhiệm vụ theo từng tháng. Qua đó nhằm quản lý, chỉ 

đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 

2021, Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng chương trình công tác trọng tâm tháng 

11/2021 như sau: 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung rà 

soát, ưu tiên cao nhất các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, 

kiểm tra công tác y tế gắn với kiểm tra hoạt động phòng, chống COVID-19; tiếp 

tục thực hiện tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 theo kế hoạch. Tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát công dân di chuyển từ địa phương khác đến địa bàn 

huyện; Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, dịch vụ thực hiện nghiêm biện 

pháp an toàn COVID-19; Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, 

ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tăng cường 

truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân. 

2. Tập trung vận động nhân dân thực hiện sản xuất vụ đông xuân năm 

2021-2022; chú trọng công tác khuyến nông khuyến lâm, áp dụng khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất; cung ứng đầy đủ giống, phân bón cho bà con nông dân; làm 

tốt công tác phòng chống thiên tai và thực hiện di dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt 

lở đến nơi ở mới an toàn, kịp thời, thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả 

thiên tai. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống các dịch bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm hiệu quả. Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện kế hoạch nâng cao thu nhập xã Yên Thổ. Tổ chức đánh giá mô hình chăn 

nuôi lợn đen tại xã Lý Bôn, xã Vĩnh Quang. Tiếp tục triển khai thực hiện mô 

hình trồng cây Mận máu trên địa bàn các xã Thái Học, Thái Sơn, Vĩnh Phong 

với diện tích khoảng 7.500 m2; mô hình trồng cây Na tại thị trấn Pác Miầu. Tiếp 

tục đăng ký thương hiệu sản phẩm Gạo Yên Thổ. 

3. Chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ thu, các nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ 

đọng thuế, thu phí, lệ phí, chuyển mục đích sử dụng đất…; thực hiện tốt cân đối 

chi, kịp thời. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác Tài chính ngân sách, tài sản 

công, giá, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, thống nhất quản lý các vấn 

đề doanh nghiệp, kinh tế tập thể, HTX, kinh tế tư nhân trên địa bàn.  
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 Chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

các nguồn vốn đầu tư. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đẩy nhanh công tác 

thẩm định các hồ sơ dự án theo quy định.  

 4. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các 

công trình trên địa bàn. Hướng dẫn khách hàng trúng đấu giá thực hiện hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác 

quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn các xã, thị trấn còn lại. Tiếp tục chỉ đạo 

cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện lập việc Kế hoạch sử 

đất năm 2022 huyện Bảo Lâm. 

 5. Tập trung tuyên truyền tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện như thực hiện thông điệp 5k của Bộ Y tế, các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Sở Y tế, Huyện. Hướng dẫn và tổ chức thực 

hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn khác của đất nước 

và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

 6. Tiếp tục duy trì, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục 

các bậc học. Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I theo kế hoạch. 

Tiếp tục đầu tư xây dựng trường lớp, trang thiết bị dạy và học. Tổ chức tốt các phòng 

trào thi đua của ngành nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Thực hiện 

đầy đủ các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh. Thực hiện đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trong trường học. 

 7. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, 

đào tạo việc làm cho lao động nông thôn, kế hoạch thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, 

nhà dột nát theo đề án của tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình 

giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn. Tập trung thực hiện có hiệu quả 

quy chế phối hợp giữa Huyện ủy Bảo Lâm và Đảng ủy trường Cao đẳng than 

khoáng sản Việt Nam về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động 

huyện Bảo Lâm. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 

của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa 

bàn.  

8. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. 

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình biên giới và nội địa, không để xảy ra 

tình huống bất ngờ. Duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ba lực lượng.  

9. Tăng cường thực hiện các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn; nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo, hoạt động của tổ 

chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch tấn 

công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý cư trú; triển khai 

các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ...  

10. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao trách 

nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu tăng chỉ số cải cách 

hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 lên 02 bậc so với năm 2020. 
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11. Tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 của huyện. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỤ THỂ 

Nhiệm vụ cụ thể tháng 11/2021: (Có Phụ lục kèm theo). 

Trên đây là Chương trình công tác trọng tâm tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bảo Lâm. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào yêu cầu 

thực tế, phát sinh nhiệm vụ mới, các cơ quan, đơn vị đề xuất bằng văn bản để 

UBND huyện biết, bổ sung chỉ đạo thực hiện kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

          CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

          Mã Gia Hãnh 
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