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CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm tháng 10 và quý IV năm 2022
của UBND huyện Thạch An
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, UBND huyện Thạch An xây
dựng Chương trình công tác trọng tâm tháng 10 và quý IV năm 2022 như sau:
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 VÀ QUÝ IV NĂM 2022
1. Tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị
quyết, Chương trình, Đề án của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, trọng tâm là
chỉ đạo thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQCP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; triển
khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; tổ chức
thực hiện kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề Huyện ủy, Kế hoạch
thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022.
2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch
COVID-19; giữ vững và phát huy kết quả đạt được, tuyệt đối không lơ là, chủ
quan, mất cảnh giác. Tập trung tăng cường triển khai tiêm vắc xin COVID-19
theo kế hoạch. Tiếp tục huy động, tập trung nguồn lực thực hiện các giải pháp
nâng cao năng lực hệ thống y tế; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, chủ
động phòng, chống dịch bệnh trong dịp giao mùa, nâng cao chất lượng công tác
khám, chữa bệnh tại các tuyến, nhất là tại tuyến y tế cơ sở.
3. Chỉ đạo tổ chức sản xuất nông nghiệp đúng mùa vụ; đẩy nhanh tiến độ
tiêm vắcxin phòng bệnh cho vật nuôi, thực hiện công tác trồng rừng năm 2022;
kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị về kế hoạch phòng chống và ứng phó trước
mùa mưa bão, chủ động khắc phục sản xuất sau mùa mưa bão.
4. Chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ
trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mở rộng
thị trường sản phẩm hàng hóa. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các
dự án phát triển sản xuất đã được cấp phép. Chỉ đạo tiếp tục triển khai các công
việc, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng huyện Thạch An
thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
5. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đảm
bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch trên
nền tảng số. Phối hợp, làm việc với Đoàn chuyên gia UNESCO thực hiện nhiệm
vụ tái thẩm định danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm
2022 khi có chỉ đạo.
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6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo
đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tập trung thực
hiện các dự án trọng điểm, trong đó chú trọng phối hợp triển khai dự án đường
cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) khi có chỉ đạo của
UBND tỉnh.
7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và môi
trường; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời
sống; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn huyện.
8. Tập trung chỉ đạo rà soát các nguồn thu, sắc thuế, tăng cường chống
thất thu ngân sách nhà nước; tổ chức thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng
nhà, đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn; chuyển nhượng quyền sử dụng
đất. Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình thực hiện dự toán thu chi ngân sách để
có những điều chỉnh kịp thời. Điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán
được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; triệt để tiết kiệm, nâng
cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Chỉ đạo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả;
tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để phục hồi
sản xuất, kinh doanh.
9. Khắc phục các hạn chế trong công tác cải cách hành chính, tập trung rà
soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường xử lý thủ tục
hành chính trên nền tảng trực tuyến. Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn
diện, quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh trên tất cả các lĩnh vực.
10. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, chất
lượng trường học đạt chuẩn quốc gia. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm
vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023.
11. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ ưu đãi người có
công; chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện tốt các chính sách dân tộc
trên địa bàn huyện.
12. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
theo quy định; chú trọng việc ban hành văn bản triển khai thực hiện các nghị
quyết được thông qua tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 của HĐND huyện
khóa XX. Chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo chất lượng và tiến độ
theo quy định. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, làm tốt công tác thụ lý, phân
loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung, đẩy nhanh giải quyết các
vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.
13. Duy trì, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại theo đường lối đối ngoại
độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển giữa huyện Thạch An với các đối
tác nước ngoài, nhằm tạo lập và tăng cường quan hệ ngoại giao về kinh tế, văn
hóa, xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
14. Tăng cường công tác nắm tình hình ngoại biên trên tuyến biên giới;
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nắm chắc tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn... trên địa bàn
huyện; thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATXH, không để xảy ra đột xuất, bất
ngờ, không để hình thành điểm nóng về ANTT.
15. Các nội dung khác theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỤ THỂ
Nhiệm vụ công tác tháng 10 và quý IV năm 2022: có 29 nhiệm vụ (Chi
tiết nhiệm vụ và phân công thực hiện theo Phụ lục gửi kèm theo).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ chương trình công tác tháng 10 và quý IV năm 2022 của UBND
huyện, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo
thực hiện, khi có sự thay đổi, bổ sung chương trình, kịp thời báo cáo UBND
huyện sửa đổi, bổ sung theo quy định, đảm bảo triển khai thực hiện tốt chương
trình công tác năm 2022./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, CV.
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PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 VÀ QUÝ IV NĂM 2022 CỦA UBND HUYỆN
(Phụ lục kèm theo Chương trình số:
/CTr-UBND ngày
tháng 9 năm 2022 của UBND huyện Thạch An)
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Nội dung chương trình công tác
Đơn vị tham mưu,
tháng 10 và quý IV năm 2022
thực hiện
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3
Nhiệm vụ công tác năm 2021 và tháng 9 năm 2022 chuyển sang
tháng 10 và quý IV năm 2022 thực hiện
Thực hiện GPMB Dự án Đường nội thị thị trấn Đông Khê; Dự án
Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà lĩnh (Cao Bằng)
đoạn qua địa phận huyện Thạch An
Phòng Tài nguyên và MT
Tiếp tục thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và quy
hoạch sử dụng đất kỳ 2020 – 2030
Nhiệm vụ tháng 10 và quý IV được xác định từ đầu năm 2022
Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp cuối năm HĐND huyện Văn phòng HĐND&UBND
khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
và các đơn vị liên quan
Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tiêm phòng vắcxin - Phòng Y tế
COVID-19 cho người dân trên địa bàn huyện theo kế hoạch
- Trung tâm Y tế
Chuẩn bị các nội dung cho Hội đồng GDQP&AN tỉnh Cao Bằng
kiểm tra tại huyện
Thực hiện công tác tuyển quân năm 2023
Chuẩn bị các nội dung cho diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng xã Ban Chỉ huy quân sự
Trọng Con
Tham gia Hội thi Dân quân thường trực, Hội thao Dân quân cơ
động năm 2022 và Hội thi nhà kho Quân khí
Tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong vùng
Phòng Dân tộc
đồng bào dân tộc thiểu số huyện lần thứ nhất
Thực hiện Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
bộ tuyến Quốc lộ 34B đoạn từ Ngã ba Slằng Péc đến xã Đức Long
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thực hiện
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Ghi chú
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Quý IV
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Tháng 12
Tháng 10
Quý IV
Quý IV
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Quý IV
Quý IV

Thực hiện khi
được phân bổ
Vắc-xin
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Nội dung chương trình công tác
tháng 10 và quý IV năm 2022
2
thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 và xác định hộ
làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, hỗ trợ tiền
điện quý III, IV cho hộ nghèo và cận nghèo
Thẩm định trình phê duyệt quy định chức năng nhiệm vụ, quyền
hạn và tổ chức các phòng, ban chuyên môn năm 2022
Tổng hợp, thẩm định đối tượng thuộc diện hưởng chế độ theo Nghị
định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển dụng đối với Đội viên Đề án
500 vào làm công chức cấp xã
Đánh giá phân loại tập thể các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị
trấn; cán bộ, viên chức cấp huyện, xã năm 2022; Báo cáo chất
lượng CBCCVC cấp xã năm 2022
Thực hiện khen thưởng thành tích công tác năm 2022
Xây dựng Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng; kế hoạch CHCC năm 2023
Xây dựng danh mục hồ sơ điện tử năm 2023
Cung ứng phân bón, giống cây trồng cho nhân dân kịp thời, đảm
bảo số lượng, chất lượng kịp thời vụ Đông xuân 2022 - 2023
Thực hiện tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường đối với xã Lê Lai
và thị trấn Đông Khê
Thực hiện GPMB dự án Xây mới và mua sắm trang thiết bị cho
Trung tâm y tế huyện Thạch An
Thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 02
Thực hiện giảng dạy các lớp nghề tại các xã, thị trấn (dự kiến 05
lớp theo Dự án 4 tiểu dự án 1; 02 lớp dạy nghề cho lao động nông
thôn Tiểu dự án 3 trong dự án 5 thuộc CTMTQG phát triển kinh tế
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021
- 2030; giai đoạn I từ 2021 - 2025
Bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023

Đơn vị tham mưu,
thực hiện
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Phòng Lao động – TBXH

Thời gian
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Quý IV
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Quý IV
Quý IV

Phòng Nội vụ
Quý IV
Quý IV
Quý IV
Quý IV
Phòng Nông nghiệp

Quý IV
Quý IV

Phòng Tài nguyên và MT
Quý IV
TT Dịch vụ Nông nghiệp

Quý IV

TT Giáo dục Nghề nghiệp GDTX

Quý IV

Phòng Văn hoá và TT

Quý IV
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Nội dung chương trình công tác
tháng 10 và quý IV năm 2022
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Báo cáo kết quả thực hiện phong trào "TDĐK XDĐSVH" năm 2022
Tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác gia đình
năm 2022; Tổng hợp thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực
gia đình năm 2022
Phối hợp với Sở VHTTDL, các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành
xây dựng lắp đặt hệ thống các loại biển: panô quảng bá, chỉ dẫn,
dừng đỗ xe, thứ tự di sản, đối tác, thông tin di sản, thông tin chung,
xây dựng bãi đỗ xe cho Tuyến du lịch CVĐC thứ 4 (huyện Thạch
An) theo các tiêu chí của UNESCO
Thành lập đoàn diễn viên tham dự Liên hoan Hát then, Đàn tính
tỉnh Cao Bằng năm 2022
Thành lập đoàn tham gia các chương trình trong khuôn khổ Tuần
văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và
phát triển thành phố Cao Bằng
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