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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 

Số:          /CTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bảo Lâm, ngày        tháng 10  năm 2020 

   

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm tháng 10 năm 2020 của UBND huyện 

 

 

Trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm năm 2020, 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 

2020, Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng chương trình công tác trọng tâm tháng 

10 năm 2020 như sau: 

 

TT Nội dung công tác 
Lãnh đạo, 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

1 

- Chỉ đạo lập báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 

tháng 10, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11 

năm 2020 của UBND huyện; 

- Chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết cho 

công tác tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 

huyện Bảo Lâm. 

Chủ tịch, 

các PCT 

UBND 

Văn 

phòng 

HĐND&

UBND; 

Các cơ 

quan, đơn 

vị, 

UBND 

các xã, 

thị trấn 

2 

- Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ mùa; 

lập kế hoạch sản xuất vụ Thu – Đông; chỉ đạo tu 

sửa, nạo vét kênh mương chủ động nguồn nước 

tưới phục vụ sản xuất; 

- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh cây 

trồng, vật nuôi, phát hiện và dập tắt kịp thời các 

ổ dịch; cung ứng đầy đủ thuốc BVTV cho nông 

dân; 

- Triển khai, theo dõi các dự án, mô hình nông 

nghiệp theo kế hoạch; 

- Thực hiện rà soát, đánh giá quy mô sản xuất 

chăn nuôi nông hộ; tuyên truyền, vận động 

những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ kém hiệu quả chuyển 

đổi sang sản xuất tập trung theo hướng gia trại; 

- Tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận 

chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y;  

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

các mô hình, dự án: Chăn nuôi bò tập trung xã 

Quảng Lâm; chăn nuôi lợn đen xã Lý Bôn, Vĩnh 

Đ/c Thiên, 

PCT 

UBND 

Phòng 

Nông 

nghiệp 

&PTNT 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan; 

UBND 

các xã, 

thị trấn 
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TT Nội dung công tác 
Lãnh đạo, 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

Quang. 

- Thống kê, rà soát, đánh giá diện tích rừng trồng 

trong dân; 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện vườn ươm cây lâm 

nghiệp tại các xã; 

- Tăng cường công tác quản lý khai thác và vận 

chuyển lâm sản trên địa bàn. Xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm luật bảo vệ và phát triển 

rừng; 

- Chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn, thực hiện chế độ thông tin 

báo cáo kịp thời. Triển khai khắc phục thiệt hại 

do thiên tai. 

3 

- Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức; 

chế độ, chính sách hàng tháng cho cán bộ, công 

chức, viên chức cấp huyện, cấp xã theo quy định;  

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo 

quy định; 

- Thực hiện quản lý, nắm bắt tình hình hoạt động 

tôn giáo trên địa bàn huyện; 

- Khảo sát tình hình theo đạo tin lành, kiểm tra 

các điểm đã đăng ký quản lý sinh hoạt đạo Tin 

lành, nắm tình hình theo đạo trái phép; 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành 

chính tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn theo kế hoạch; 

- Lập danh sách và cử cán bộ, công chức cấp 

huyện và cấp xã đi tập huấn theo kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng của tỉnh. 

Đ/c Tài, 

Chủ tịch 

UBND 

Phòng 

Nội vụ 

Các cơ 

quan, đơn 

vị, 

UBND 

các xã, 

thị trấn 
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- Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo khi có phát sinh; 

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra thực hiện sau kết 

luận thanh tra; 

- Triển khai cuộc thanh tra việc quản lý sử dụng 

ngân sách; trách nhiệm thực hiện các quy định 

của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng giai đoạn 

2015-2019 tại UBND xã Quảng Lâm 

Đ/c Tài, 

Chủ tịch 

UBND 

Thanh tra 

huyện 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan; 

UBND xã 

Quảng 

Lâm 

5 
- Chỉ đạo tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho 

nhân dân, phòng chống dịch bệnh, khám chữa 

bệnh cho nhân dân; theo dõi tình hình dịch bệnh 

 

Đ/c 

Lương, 

Phòng Y 

tế; Trung 

tâm Y tế;  

Các cơ 

quan, đơn 

vị, 
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TT Nội dung công tác 
Lãnh đạo, 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

phát hiện và dập tắt kịp thời các ổ dịch. Đặc biệt 

là thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ, 

tập trung phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn huyện; 

- Giám sát, hỗ trợ các xã, thị trấn triển khai công 

tác truyền thông thường xuyên và vận động mọi 

người dân thực hiện đúng về chính sách Dân số-

KHHGĐ tại các khu, xóm. 

PCT 

UBND 

UBND 

các xã, 

thị trấn 
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- Thực hiện công tác kiểm tra khoáng sản đối với 

các Doanh nghiệp khai thác trên địa bàn và kiểm 

tra các điểm hoạt động khai thác khoáng sản trái 

phép; 

- Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn trong việc 

hoàn thiện hồ sơ xin khai thác cát, đá nhỏ lẻ phục 

vụ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn; 

- Tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa 

khai thác trên địa bàn; 

- Tham gia thẩm định phương án, bồi thường giải 

phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn 

thuộc lĩnh vực Ban giải phóng mặt bằng huyện; 

- Nhắc nhở, xử lý kịp thời những trường hợp vi 

phạm về vệ sinh môi trường; 

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn làm thủ tục đăng 

ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Thông tư 27 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo Kế 

hoạch; 

- Kiểm tra dự toán dịch vụ công ích theo kế 

hoạch; 

- Tiếp nhận và xử lý các đơn thư về tranh chấp 

nguồn nước trên địa bàn; 

- Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo về các 

lĩnh vực môi trường, đất đai, khoáng sản; 

- Tiếp tục đôn đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi 

nhánh huyện trong việc đính chính giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất sai thông tin; 

- Ra quyết định thu hồi và hướng dẫn thủ tục cấp 

mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

các trường hợp cấp sai; 

- Thẩm định các trường hợp giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy 

Đ/c Tài, 

CT 

UBND; 

Đ/c Thiên, 

PCT 

UBND 

Phòng 

Tài 

nguyên 

và MT 

Các cơ 

quan, đơn 

vị; 

UBND 

các xã, 

thị trấn 
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TT Nội dung công tác 
Lãnh đạo, 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với cá 

nhân, hộ gia đình khi có yêu cầu; 

- Tham gia thẩm định phương án, bồi thường giải 

phóng mặt bằng các công trình dự án được đầu tư 

trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý; 

- Tiếp nhận và xử lý các đơn thư về tranh chấp 

đất đai. 
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- Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện hiệu 

quả các chương trình, chính sách dân tộc được 

Đảng và Nhà nước đầu tư trên địa bàn huyện; 

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp các chính 

sách đang triển khai trên địa bàn huyện; 

- Chỉ đạo thường xuyên nắm chắc tình hình di cư 

tự do trên địa bàn. 

 

Đ/c Thiên, 

PCT 

UBND 

 

 

Phòng 

Dân tộc 

 

 

Phòng 

NN&PT

NT; 

UBND 

các xã, 

thị trấn 
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- Thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu 

theo kế hoạch; 

- Tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối 

lượng hoàn thành cho các công trình theo quy 

định; 

- Phê duyệt nhiệm vụ, lựa chọn nhà thầu tư vấn 

lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tiến hành khảo sát 

thiết kế, thẩm tra, Thẩm định phê duyệt Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình khởi công mới trong 

năm; 

- Kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công các 

công trình chuyển tiếp năm 2019 sang năm 2020, 

các công trình khởi công mới năm 2020; 

- Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, hồ sơ thanh toán 

vốn các công trình trả nợ, công trình có khối 

lượng hoàn thành; 

- Đăng ký mở mã dự án các công trình được phê 

duyệt BCKTKT. Thanh toán chi phí tư vấn các 

công trình khi có quyết định phê duyệt Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật. 

Đ/c Tài, 

CT 

UBND; 

Đ/c Thiên, 

PCT 

UBND 

Ban 

QLDA 

Các cơ 

quan, đơn 

vị, 

UBND 

các xã, 

thị trấn 
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- Thực hiện tuyên truyền kỷ niệm ngày Phụ nữ 

Việt Nam 20/10; ngày Quốc tế người Cao tuổi 

(1/10); ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10); ngày cả nước vì người nghèo (17/10). 

Tuyên truyền phòng chống Covid - 19; Tuyên 

truyền kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Bảo Lâm 

(10/10/2000 - 10/10/2020); 

 

 

 

Đ/c 

Lương, 

PCT 

UBND 

 

 

 

Phòng 

Văn hóa - 

thông tin; 

Trung 

tâm Văn 

 

 

 

Các cơ 

quan, đơn 

vị, 

UBND 

các xã, 
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TT Nội dung công tác 
Lãnh đạo, 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

- Kiểm tra công tác Văn hóa - Thông tin các xã, 

thị trấn năm 2020; 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị 

tổ chức bình xét công tác nếp sống văn hóa năm 

2020; 

- Kiểm kê và lập danh sách các làn điệu dân ca, 

dân vũ để đưa vào quy hoạch bảo tồn và phát 

triển văn hóa phi vật thể; 

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn 

hóa, thể dục thể thao năm 2020; 

- Chỉ đạo đội Chiếu phim số 8 tuyên truyền tại 

các xã, thị trấn theo kế hoạch của Trung tâm Văn 

hóa và Thông tin Du lịch Cao Bằng. 

hóa – 

Truyền 

thông 

thị trấn 

10 

- Thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch vụ Đông-

Xuân; 

- Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ trình thẩm 

định giá khi có yêu cầu; 

- Tiếp nhận và thẩm định giá tố tụng hình sự khi 

có yêu cầu; 

- Tiếp nhận và xử lý các tài sản tịch thu sung quỹ 

nhà nước và tài sản xác lập quyền sở hữu toàn 

dân; 

- Lập báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công 

tháng 10 năm 2020; 

- Thực hiện giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư 

công, vốn sự nghiệp các chương trình MTQG 

theo phân cấp; 

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ 

mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà 

thầu các dự án khởi công mới; 

- Lập tờ trình trình tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu kế 

hoạch vốn các dự án đầu tư công nguồn vốn 

thuộc thẩm quyền UBND tỉnh điều chỉnh; 

- Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án 

theo phân cấp; 

- Thường xuyên tiếp nhận các hồ sơ đề nghị 

thanh lý, tiêu hủy, điều chuyển tài sản công; 

thẩm tra và tham mưu ban hành quyết định theo 

đúng quy định của nhà nước; 

- Thường xuyên hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

thực hiện cập nhật, theo dõi, quản lý tài sản nhà 

Đ/c Tài, 

Chủ tịch 

UBND; 

Đ/c Thiên, 

PCT 

UBND 

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch 

Các cơ 

quan, đơn 

vị; 

UBND 

các xã, 

thị trấn 
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TT Nội dung công tác 
Lãnh đạo, 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

nước theo quy định; 

- Xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2021; 

- Thường xuyên tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 

đăng ký kinh doanh, hợp tác xã theo quy định. 
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- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà 

nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội 

nhằm đảm bảo đời sống người lao động và giúp 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ổn 

định, phát triển sản xuất; 

- Triển khai các thông báo tuyển dụng lao động 

đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước 

và xuất khẩu lao động ở nước ngoài; 

- Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho 

người có công và thân nhân người có công theo 

đúng quy định; 

- Tiếp nhận hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục mai 

táng phí cho người từ trần theo quy định; 

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin hưởng trợ cấp 

thường xuyên hàng tháng theo Nghị định 

136/2013/NĐ-CP; 

- Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện 

việc rà soát các đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa 

bàn để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ xin hưởng trợ 

cấp thường xuyên hàng tháng; 

- Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội đột xuất; 

- Theo dõi và báo cáo Chương trình giảm nghèo 

nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/CP; 

- Theo dõi các chính sách giảm nghèo chung trên 

địa bàn huyện; 

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thủ tục và thực hiện 

tăng, giảm thẻ bảo hiểm y tế hàng tháng cho 

nhân dân the theo quy định; 

- Đối chiếu số liệu thẻ BHYT theo quy định; 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-

CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình 

hình mới; 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Luật trẻ em, các 

Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành Luật và các chương trình, đề án, kế 

Đ/c 

Lương, 

PCT 

UBND 

Phòng 

Lao động 

- TBXH 

Các cơ 

quan, đơn 

vị, 

UBND  

các xã, 

thị trấn 
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TT Nội dung công tác 
Lãnh đạo, 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

hoạch về trẻ em năm 2020; 

- Khảo sát, thu thập thông tin, theo dõi, đánh giá 

việc thực hiện Luật trẻ em trên địa bàn; 

- Tiếp tục phối kết hợp với các cơ quan liên quan 

nắm bắt, thống kê tình hình người nghiện ma túy 

trên địa bàn huyện; 

- Thực hiện chế độ tiền lương, tiền đóng bảo 

hiểm y tế cho các cán bộ, công chức trong cơ 

quan theo quy định; 

- Thực hiện thẩm định danh sách hỗ trợ tiền điện 

cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội của 14 xã,       

thị trấn theo Thông tư số 190/2014/TT-BTC; 

- Thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho 

sinh viên theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. 

12 

- Tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt chuyên môn 

các cấp học; 

- Tổ chức tốt Hội thi tự làm đồ dùng dạy học, thi 

giáo viên dạy giỏi cấp trường; 

- Hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả các 

kế hoạch của nhà trường; tăng cường công tác 

thăm lớp, dự giờ, kiểm tra chất lượng học sinh 

đối với các cấp học; 

- Phát động phong trào hội giảng, hội học thi đua 

lập thành tích chào mừng ngày 20/11. Tổ chức 

kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; 

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành Hội nghị viên chức 

đầu năm và đăng ký thi đua năm học 2020 - 

2021; 

- Chỉ đạo các trường mầm non cập nhật sổ sách 

thông tin trẻ và công tác soạn giảng, xây dựng kế 

hoạch tự làm đồ dùng, đồ chơi; 

- Thành lập đoàn kiểm tra, công nhận lại công tác 

Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ cho 13/13 xã, thị 

trấn năm 2020; 

- Chỉ đạo tổ chức thao giảng giáo viên dạy giỏi 

cấp trường các cấp học và đăng ký thi giáo viên 

thao giảng cấp huyện; 

- Thành lập đoàn kiểm tra nội bộ các trường học 

theo kế hoạch; 

- Đôn đốc xây dựng trường chuẩn quốc gia mức 

độ I và duy trì các trường đã đạt chuẩn. Hoàn 

Đ/c 

Lương, 

PCT 

UBND 

Phòng 

GĐ&ĐT 

Các đơn 

vị trường 

học trên 

địa bàn 
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TT Nội dung công tác 
Lãnh đạo, 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

thiện hồ sơ công nhận trường học đạt chuẩn quốc 

gia đối với trường PTDTBT TH&THCS Yên 

Thổ; 

- Hoàn thiện hồ sơ học sinh, giáo viên mầm non 

được hưởng chế độ theo Nghị định 06/2018/NĐ-

CP của Chính phủ. 
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- Tiếp tục triển khai công tác theo dõi thi hành 

pháp luật và xử lý vi phạm hành chính của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện theo kế hoạch; 

- Giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, khai tử, kết hôn có yếu tố nước ngoài; 

thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc…. cho người từ đủ 14 tuổi trở 

lên cho công dân theo đúng thời hạn quy định; 

- Giải quyết việc chứng bản sao từ bản chính các 

văn bản, giấy tờ; chứng thực chữ ký; chứng thực 

hợp đồng giao dịch… được kịp thời, đúng thời 

hạn quy định; 

- Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng 

thực và nuôi con nuôi tại các xã theo kế hoạch; 

- Tiếp tục triển khai “Chương trình phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021” năm 

2020; 

- Thực hiện kế hoạch triển khai các văn bản pháp 

luật năm 2020 theo quy định; 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện công tác 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

Đ/c Tài, 

Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tư 

pháp 

Các cơ 

quan, đơn 

vị; 

UBND 

Các xã, 

thị trấn 

14 

- Thẩm định: Thiết kế dự toán, Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật theo phân cấp; 

- Tổ chức kiểm tra kết cấu cơ sở hạ tầng, xác 

định khối lượng sạt lở do báo lũ các công trình 

cở sở hạ tầng, kết cấu hạ tầng các tuyến đường 

trên địa bàn toàn huyện, xây dựng phương án tổ 

chức thực hiện; 

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Công nghiệp - Tiểu 

thủ công nghiệp, thương mại, xúc tiến thương 

mại, điện, khoa học kỹ thuật; 

- Chỉ đạo, theo dõi các xã thực hiện chỉ tiêu mở 

đường GTNT, đảm bảo giao thông thông suốt; 

- Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 

Đ/c Thiên, 

PCT 

UBND 

Phòng 

Kinh tế - 

Hạ tầng 

Các cơ 

quan liên 

quan; 

UBND 

các xã, 

thị trấn 
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TT Nội dung công tác 
Lãnh đạo, 

chỉ đạo 

Đơn vị 

chủ trì 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 

33/2015/QĐ-TTg và hỗ trợ người có công với 

cách mạng theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg; 

- Thực hiện cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, thu 

hồi giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình 

và kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình 

trên địa bàn huyện, công tác quản lý quy hoạch 

theo sự phân công phân cấp theo quy định.  

15 

- Thường xuyên vận động quỹ từ thiện nhân đạo 

của huyện kêu gọi từ các cơ quan ban ngành 

đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và các nhà 

hảo tâm đóng trên địa bàn huyện; 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch phòng ngừa và ứng 

phó với thiên tai, thảm họa năm 2020. 

Đ/c Thiên, 

PCT 

UBND 

Hội Chữ 

thập đỏ 

Các cơ 

quan liên 

quan 

 

Trên đây là Chương trình công tác trọng tâm tháng 10 năm 2020 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 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; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                     Trịnh Sỹ Tài 
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