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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm 6 tháng cuối 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 6 tháng 

cuối năm 2021 như sau: 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi 

có phát sinh. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch. 

2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chuyên môn của các xã, thị 

trấn thuộc lĩnh vực Tư pháp. Thực hiện giải quyết các TTHC về lĩnh vực hộ tịch, 

chứng thực theo quy định. 

3. Tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá; thực hiện chế độ chính 

sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, 

nghiệp vụ và kiến thức quản lý cán bộ, công chức theo quy định. Quản lý và sử 

dụng biên chế hành chính, sự nghiệp: Phân bổ chỉ tiêu, biên chế; hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị sử dụng biên chế; hướng dẫn tổng hợp việc thực hiện các quy định tự 

chủ, tự chịu trách đối với các cơ quan chuyên môn. Triển khai đôn đốc các cơ 

quan chuyên môn và Uỷ ban nhân dân các xã thực hiện công tác cải cách hành 

chính có hiệu quả. Hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của 

Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn.  

4. Tập trung vận động nhân dân thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất mùa 

vụ năm 2021; 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; lập 

kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu phục vụ 

sản xuất; 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. Tập trung thực hiện đồng bộ các 

giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò trên địa bàn có hiệu 

quả. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và có biện 

pháp xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tình 

hình dịch bệnh tại các huyện lân cận để có giải pháp kịp thời phòng tránh. Tăng 

cường kiểm soát công tác giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm từ các huyện, tỉnh 

khác vào địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 
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5. Ban hành và tổ chức triển khai các Quyết định, quy hoạch, kế hoạch, 

thống kê điều chỉnh sử dụng đất đai trên địa bàn huyện, thẩm định quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp xã, thị trấn. Ban hành các văn bản về công tác Quản lý 

đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn huyện. 

6. 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 về kinh tế 

hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn. 

7. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng các công trình, dự án 

trên địa bàn huyện. Cấp phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân xây dựng công 

trình trên địa bàn. Hướng dẫn kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy 

hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hưỡng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực 

hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý khai thác sử 

dụng các công trình trên địa bàn huyện theo quy định. Chỉ đạo thực hiện công 

tác duy tu bảo, bảo dưỡng các tuyến đường huyện, thực hiện Bêtông hóa đường 

thôn xóm, mở mới, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn huyện. Tổ chức thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công 

trình giao thông, lẫn chiếm hành lang an toàn giao thông. Thực hiện kiểm tra 

giám sát chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định được 

phân cấp. 

8. Giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công 

tác cho đội ngũ nhà giáo và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công 

tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho 

học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua 

ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục. Đổi mới, 

tăng cường công tác kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động 

kiểm tra nội bộ của cơ sở GD&ĐT, xử lý nghiêm các sai phạm và thông báo 

công khai. Củng cố và tăng cường thực hiện công tác duy trì kết quả PCGD các 

cấp, xây dựng trường chuẩn quốc gia, phát triển mạng lưới trường lớp và công 

tác phát triển đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu phát triển hiện nay. 

9. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lao động. Thực hiện 

tuyên truyền, định hướng việc làm và tư vấn tuyển chọn lao động đi làm việc tại 

các công ty trong nước và xuất khẩu lao động năm 2021 theo kế hoạch. Tổ chức 

tuyển sinh mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn tại các xã, thị trấn trong 

huyện. Chỉ đạo kiểm tra, thẩm định hồ sơ phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo mới 

trong năm 2021 (nếu có). Tập trung triển khai thực hiện Chương trình giảm 

nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn.  

10. Tập trung thực hiện các biện pháp đồng bộ, hiệu quả để phòng, 

chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỤ THỂ 

Nhiệm vụ cụ thể 6 tháng cuối năm 2021. 

(Chi tiết nhiệm vụ và phân công thực hiện theo Phụ lục gửi kèm theo). 
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Trên đây là Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối 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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