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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2021 
 

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh 

về phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các Quyết 

định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân huyện và các Quyết định của UBND huyện về những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban 

hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2021. Tổ chức thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt 

và vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn. Tổ chức “Tết trồng cây đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021. 

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021; cung ứng 

đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp. Chủ động 

các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi, nhất là 

dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục, dịch lở mồm long móng và rét đậm, rét hại. 

Thực hiện tốt công tác thủy lợi; tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy 

rừng. Tập trung chỉ đạo triển khai chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới 

năm 2021. Thẩm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ 

môi trường, đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định của pháp luật. 

3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công các 

chương trình, dự án ngay sau thời gian nghỉ Tết, nhất là các dự án trọng điểm, dự án 

chuyển tiếp. Khẩn trương triển khai các chương trình, dự án, tích cực giải ngân các 

nguồn vốn theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo công tác phát triển giao thông nông thôn, 

tiến độ làm mặt đường bê tông và các dự án giao thông nông thôn. 

4. Quyết liệt trong công tác thu ngân sách. 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, thuế xây dựng cơ bản, thuế vận tải. 

Kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đối tượng, 
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hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian 

lận thương mại. 

5. Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu và Lễ hội năm 

2021 gắn với chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 91 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021), 80 năm ngày thành lập 

Đội cứu quốc quân Bắc Sơn (23/02/1941 - 23/02/2021) phù hợp với công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác quản lý lễ hội; chú trọng công tác vệ 

sinh môi trường, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi 

dụng lễ hội, tín ngưỡng để hoạt động mê tín, dị đoan.  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy và học theo chương trình ngay sau Tết 

Nguyên đán. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp và các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 để đón học sinh trở lại học sau khi nghỉ tết. Tổ chức các 

hoạt động chuyên môn theo kế hoạch; có kế hoạch điều chỉnh theo hình thức trực 

tuyến nếu học sinh phải nghỉ học do dịch Covid-19. 

Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác. Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ các điều 

kiện, trực 24/24 giờ để duy trì tốt việc khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân 

kịp thời trong dịp Tết và mùa lễ hội. Tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh  an 

toàn thực phẩm.  

Tổ chức thực hiện công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà các đơn vị lực 

lượng vũ trang, gia đình chính  sách, các đối tượng yếu thế dịp Tết Nguyên đán đảm 

bảo kịp thời, đúng đối tượng với tinh thần “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”. Rà soát, 

nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn, hộ 

nghèo, cận nghèo để chủ động trợ cấp, cứu trợ kịp thời, không để hộ dân nào bị thiếu 

đói trong kỳ giáp hạt.  

6. Tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật trong quản lý, sử dụng đất, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, hoạt động 

thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật 

theo quy định. Tập trung giải quyết các hồ sơ thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận theo quy định. Chỉ đạo giải quyết các 

vụ tranh chấp đất đai mới phát sinh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

theo thẩm quyền. 

7. Tập trung thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương; chuẩn bị 

tốt các điều kiện công tác tuyển quân năm 2021 đảm bảo đủ quân số, đạt chất lượng; 

chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bắn pháo hoa chào đón Xuân Tân Sửu năm 

2021. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức 

các đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; kiểm tra, kiểm 

soát, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vũ khí, thuốc nổ trái phép; 

tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm 
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bảo trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021; kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi 

phạm, nhất là các trường hợp sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. 

8. Tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính. Các cơ quan, đơn vị tập 

trung thực hiện nhiệm vụ, ra quân ngay sau kỳ nghỉ Tết, không đi chúc Tết vào những 

ngày làm việc đầu năm mới; tập trung vào kiểm tra, thăm hỏi, động viên cơ sở thực 

hiện nhiệm vụ; cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử 

dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt độnglễ 

hội, vui chơi. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của các 

cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, năng lực, trách nhiệm, 

nghiệp vụ của cán bộ, công chức,viên chức trong thực hiện nhiệm vụ với tinh  thần 

đổi mới, sáng tạo. 

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC KỲ HỌP, HỘI NGHỊ 

1. Tham dự các cuộc họp cấp Tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện. 

2. Tổ chức họp thành viên UBND huyện tháng 02/2021. 

3. Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tổ chức lễ 

ra quân đầu xuânTân Sửu năm 2021. 

4. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. 

5. Tổ chức đêm văn nghệ quần chúng và bắn pháo hoa chào xuân Tân Sửu năm 

2021. 

6. Tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội cứu quốc quân I. 

 Trong quá trình thực hiện có những thay đổi, bổ sung, UBND huyện sẽ thông 

báo sau./. 

 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hiển 
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