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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

Số:         /CTr-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Trùng Khánh, ngày         tháng  01  năm 2020 

 

CHƢƠNG TRÌNH 

Nh ệ  v  c n  t c th n     nă  2020 

 

Thực hiện Chương trình công tác quý I năm 2020. Uỷ ban nhân dân huyện 

Trùng Khánh xây dựng chương trình nhiệm v  công tác tháng 01 năm 2020 và 

phân công tổ chức thực hiện nhiệm v  như sau: 

A. NHIỆM VỤ CHUNG: 

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định, Chỉ thị 

của UBND tỉnh, Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện về những giải pháp chủ yếu 

trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2020. 

Quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND huyện, 

khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm v  phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020 

- Xây dựng các kế hoạch tổ chức triển khai nhiệm v  công tác năm 2020, 

hoàn thành các m c tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 

2020. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã chuẩn bị các điều kiện đón 

năm mới và Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về 

tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường trong dịp 

tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Tuyên truyền, vận động nhân 

dân ký cam kết không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo trái phép trên 

địa bàn. 

- Chỉ đạo tổ chức bắn pháo hóa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020 đảm bảo an toàn, vui tươi, phấn khởi. 

B. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN: 

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

 . Sản xuất n n , lâ  n h ệp:  

Chỉ đạo các xã tiếp t c vận động nhân dân chăm sóc tốt vườm ươm giống 

thuốc lá, đảm bảo cung ứng đủ theo diện tích đăng ký; tiếp t c cày ải đất chuẩn bị 

cho sản xuất thuốc lá v  Đông xuân 2019 - 2020 kịp thời v ; tổng kết đánh giá 

tình hình triển khai các mô hình sản xuất, chương trình, dự án nông lâm nghiệp 

năm 2019. 
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Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các biện pháp 

phòng, chống rét, dịch bệnh giá súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra các cơ sở giết 

mổ lợn, các sản phẩm từ lợn trái phép trên địa bàn. 

Xây dựng kế hoạch, thiết kế lô trồng rừng ph c v  trồng cây phân tán trong 

dịp tết Nguyên đán 2020. Chỉ đạo các xã tuyên truyền, vận động bà con làm tốt 

công tác phòng, chống cháy rừng. 

Tiếp t c chỉ đạo các xã khẩn trương thi công các công trình theo theo chính 

sách hỗ trợ giá sản phẩm, dịch v  công ích thủy lợi năm 2020 để hoàn thành trước 

mùa mưa. 

Kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện Chương trình, dự án nông lâm nghiệp 

theo kế hoạch đề ra. Xây dựng và ban hành các Kế hoạch liên quan đến nông, lâm 

nghiệp (Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Kế hoạch tết trồng 

cây; kế hoạch thực hiện di dời chuồng trại năm 2020; phát triển kinh tế trang trại 

gia trại; cây trồng đặc sản có nguồn gốc bản địa...). 

2. Chƣơn  trình MTQG Xây dựn  N n  th n  ớ :  

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình NTM năm 2019 và giao chỉ tiêu 

năm 2020. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

chương trình xây dựng NTM 2020. 

3. Sản xuất C n  n h ệp, Thƣơn   ạ  - Dịch v :  

Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn, kịp 

thời ngăn chặn hiện tượng khai thác đá tự phát tại một số xã, thị trấn trên địa bàn. 

 Kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch v ; chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tăng 

cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, nhất là mặt hàng pháo, thuốc lá 

nguyên liệu; vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc 

xuất xứ. 

4. G ao th n , xây dựn  cơ bản, quản lý đ  thị, trật tự đ  thị: 

Tiếp t c thực hiện Kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT. Đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020; chỉ đạo thực hiện làm 

đường giao thông nông thôn, đường ra đồng, vùng sản xuất trên địa bàn năm 

2020; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức giải toả lấn chiếm hành 

lang an toàn giao thông trên địa bàn. Tiếp t c kiểm tra, giám sát và tiến hành 

nghiệm thu việc thực hiện làm đường GTNT, đường ra vùng sản xuất đối với các 

xóm đã cấp xi măng. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý các 

tuyến đường do xã quản lý và tổ chức duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, 

tiến độ giải ngân các công trình XDCB, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình bãi 

đỗ xe điện và đường vào thác Bản Giốc, hoàn thiện thủ t c hồ sơ công trình cải 
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tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 213; rà soát, kiểm tra vốn các công trình để có phương 

án điều chỉnh, bổ sung vốn; tiếp t c thẩm định hồ sơ các công trình XDCB. 

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng nhà ở không cấp 

phép và chưa chuyển đổi m c đích sử d ng đất. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 

UBND các xã, thị trấn về công tác quản lý quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, cấp 

phép xây dựng. 

5. Tài nguyên - M   trƣờn : 

Tiếp t c giải quyết kịp thời các thủ t c hành chính; xác minh, giải quyết đơn 

thư trong lĩnh vực đất đai; quản lý chặt ch  các hoạt động khai thác cát sỏi lòng 

sông trái phép trên địa bàn. Tổ chức giám sát các bản kế hoạch cam kết bảo vệ 

môi trường. Tiếp t c đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giải phóng mặt các công 

trình Khu du lịch thác Bản Giốc. 

6. Tài chính - Kế hoạch, Thuế: 

Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; vốn 

đầu tư công; dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị dự toán và các 

xã, thị trấn theo quy định. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2019, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện nguồn vốn đầu 

tư công năm 2020 đã giao cho các đơn vị. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện 

kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2018. 

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nộp các loại 

thuế, phí ngay từ đầu năm, nhất là phí môn bài 2020. Chỉ đạo thực hiện công khai 

ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách; thực hiện khóa sổ kế toán niên độ 

ngân sách năm 2019 và chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020. 

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ, XÃ HỘI 

 . G  o d c và Đào tạo:  

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch, nhiệm v  học kỳ II, năm học 2019- 

2020; xây dựng kế hoạch phổ cập giáo d c, xóa mù chữ; trường chuẩn quốc gia 

năm 2020. Đầu tư xây dựng bổ sung các hạng m c trường MN Đình Phong đạt 

chuẩn quốc gia. 

2. Y tế, Chữ thập đỏ: 

Tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh ATTP và phòng chống dịch bệnh, đảm 

bảo y tế trước, trong dịp tết Nguyên đán năm 2020; xây dựng Kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020. 

Thường xuyên giám sát có hiệu quả các hoạt động của các Dự án, các 

chương trình y tế quốc gia, hỗ trợ y tế cơ sở; duy trì công tác khám, chữa bệnh, 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân... Tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các văn bản của 

Đảng và Nhà nước về công tác Dân số KHHGĐ trên địa bàn. 
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Tiếp t c chỉ đạo Hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn thăm tặng quà cho các hộ 

nghèo, nạn nhân chất độc da cam xuân Canh Tý năm 2020. 

3. Văn ho , thể thao, du lịch và Truyền th n :  

Tổ chức và hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể d c, thể thao mừng Đảng, mừng xuân; tổ chức đêm văn nghệ đón giao 

thừa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020... Kiểm tra các hoạt động trong các lĩnh 

vực quảng cáo, Internet, dịch v  Karaoke, nhà nghỉ và các hoạt động kinh doanh 

dịch v  văn hóa khác trên địa bàn. 

Tiếp t c đẩy mạnh các hoạt động khai thác du lịch trên địa bàn huyện; chỉ 

đạo công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho du khách đến tham quan khu du 

lịch Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao dịp lễ, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Tiếp t c bám sát, phản ánh kịp thời tình hình, kết quả thực hiện các m c tiêu 

KTXH, các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; công tác chuẩn bị 

phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm trong mùa đông; tuyên truyền công tác 

thu thuế môn bài năm 2020; tuyên truyền, tổ chức đón tết an toàn tiết kiệm, đảm 

bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên đán 2020, tuyên truyền, cổ 

động quân nhân nhập ngũ năm 2020... 

4. Lao độn  - Thƣơn  b nh và xã hộ : 

Rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng người có công với cách mạng đề nghị 

tặng quà tết của Chủ tịch nước. tổng hợp nhu cầu và tổ chức cứu đói trong dịp tết 

âm lịch; thanh quyết toán các chương trình, các nguồn kinh phí theo quy định. Tổ 

chức thăm tặng quà Tết Nguyên đán cho các đối tượng; thực hiện tăng giảm thẻ 

BHYT theo Quyết định 15/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng và các đối tượng 

bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng; thực hiện cắt, hưởng, mai táng phí 

các đối tượng bảo trợ xã hội. 

5. C n  t c dân tộc: 

Tiếp t c thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; tổ chức 

Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín lần 1 năm 2020. 

III. CÔNG TÁC NỘI VỤ, THANH TRA, TƢ PHÁP 

 . Nộ  v :  

Tổ chức tổng kết thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua thực hiện 

thắng lợi các nhiệm v  phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; hướng dẫn các khối 

đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua; ban hành Quyết định khen thưởng các 

cơ quan, đơn vị; tổng hợp danh sách các đơn vị đạt tiêu chí trình cấp tỉnh khen 

thưởng theo quy định; thực hiện công tác thanh niên; triển khai công tác thi đua 

khen thưởng năm 2020; thống kê, tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ, tài liệu lưu 

trữ; báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, 

công chức cấp huyện, cấp xã năm 2019. 

2. Cả  c ch hành chính:  
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Tiếp t c tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, 

đơn vị, các xã, thị trấn; chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ t c hành chính năm 2020. 

Duy trì tốt hoạt động bộ phận một cửa; chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tiếp nhận 

và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Hệ thống VNPT-

iGATE; duy trì có hiệu quả việc ứng d ng phần mềm quản lý văn bản và điều 

hành VNPT-iOffice; chữ ký số trong hoạt động công v . 

3. Tƣ ph p:  

Tiếp t c thực hiện tốt công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật theo quy định; tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng 

thực, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở theo quy định của pháp luật; Thực hiện đánh 

giá Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Tư pháp năm 

2020; Kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật quý I/2020; Kế hoạch về công tác 

phổ biến giáo d c pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2020. 

4. Thanh tra:  

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả kê khai minh bạch 

tài sản, thu nhập năm 2019; chỉ đạo thực hiện thanh tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật trong công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Ngọc Côn; tập trung theo dõi, chỉ 

đạo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 

dân; nâng cao chất lượng thẩm tra, xác minh, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân được kịp thời, chính xác. 

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH; NGOẠI VỤ 

 . Quốc Phòn :  

Tổ chức trực, sẵn sàng chiến đấu với mọi tình huống; tăng cường tuần tra, 

bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện; phối hợp thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công 

an, Quân sự, Biên phòng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Xây 

dựng Kế hoạch Tổ chức lễ giao quân năm 2020; đón quân nhân hoàn thành nghĩa 

v  Quân sự trở về địa phương; tổ chức chi trả các chế độ chính sách theo quy 

định; Khảo sát, xác định địa điểm tổ chức Bắn pháo hoa đêm giao thừa đón Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

2. An n nh, Trật tự ATXH:  

Chỉ đạo thực hiện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tết Nguyên 

đán Canh Tý 2020. Tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện 

công tác phòng chống, đấu tranh, truy quét các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma 

túy; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn 

bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, pháo nổ… trước, trong và sau tết Nguyên 

đán 2020.  
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Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện tham gia giao 

thông, đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn huyện, tập trung thực hiện ngoài giờ 

hành chính, ngày nghỉ cuối tuần. 

3. N oạ  v : 

 Duy trì tốt công tác đối ngoại về phát triển du lịch, nông nghiệp và công tác 

quản lý lao động qua biên giới, gửi thư chúc mừng năm mới, tăng cuờng mối quan 

hệ hữu nghị với 2 huyện Đại Tân và TP Tịnh Tây, Trung Quốc; tăng cường giám 

sát hoạt động xây dựng các công trình trên tuyến biên giới đảm bảo tuân thủ Hiệp 

định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc. 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 01 năm 2020, yêu cầu Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các đồng chí Thành viên UBND 

huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung được phân công, đảm bảo triển 

khai thực hiện tốt các nhiệm v , chỉ tiêu kế hoạch giao./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (B/c); 

- TT. Huyện uỷ (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- TT. UBND huyện; 
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

N uyễn Thành Hả  
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CÁC VĂN BẢN CẦN CHỈ ĐẠO BAN HÀNH  TRONG THÁNG 01/2020 CỦA UBND HUYỆN  

(Kèm theo Chương trình công tác tháng 01/2020 của UBND huyện) 

 

STT Nh ệ  v  

Đơn vị 

tha   ƣu soạn thảo, 

ban hành văn bản 

Đơn vị 

thực h ện 

Ghi 

chú 

1 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các m c tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; 

phương hướng, nhiệm v  năm 2020 (chốt số liệu). 

- Chương trình nhiệm v  công tác tháng 01 năm 2020. 

- Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ t c hành chính năm 2020. 

Văn phòng 

Các cơ quan, 

đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn 

  

2 

- Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 

2020. 

- KH thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm v , giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020. 

- Ban hành Công văn hướng dẫn công tác điều hành ngân sách năm kế hoạch. 

- Xây dựng báo cáo công tác đấu thầu năm 2019; báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 2016-2020. 

P. Tài chính - KH 

Các cơ quan, 

đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn 

  

3 

- Kế hoạch kiểm tra kinh doanh vật tư nông nghiệp. 

- Ban hành QĐ giao chỉ tiêu tiêm phòng, kiểm soát giết mổ, khử trùng tiêu độc năm 2020. 

- Kế hoạch thực hiện di dời chuồng trại năm 2020. 

- Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2020. 

- Xây dựng QĐ giao chỉ tiêu và KH thực hiện chính sách hỗ trợ giá sản phẩm, dịch v  

công ích thủy lợi năm 2020. 

- Quyết định giao chỉ tiêu chăm sóc, trồng rừng; giao chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng. 

P. Nông 

nghiệp&PTNT 

P. Nông 

nghiệp&PTNT; 

Trung tâm 

Dịch v  nông 

nghiệp; UBND 

các xã, thị trấn 
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- Ban hành Kế hoạch và thực hiện tết trồng cây năm 2020. 

- Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2020. 

4 

- Xây dựng Kế hoạch thu ngân sách từ đất năm 2020. 

- Ban hành thông báo thu hồi đất dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 213. 

- Ban hành thông báo giải toả các sạp hàng của các hộ kinh doanh tại chân thác Bản Giốc. 

P. Tài nguyên & MT 

P. Tài nguyên 

& MT; Tài 

chinh - KH  

 

5 Ban hành Kế hoạch tăng thu ngân sách nhà nước năm 2020. 
Chi c c thuế; 

P. Tài chính -KH 

Chi c c thuế; 

P. Tài chính -

KH; Chi c c 

thuế 

P. Tài chính -

KH 

 

6 

- Ban hành Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Nguyên đán Canh Tý 

2020; Kế hoạch giải toả lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. 

- Ban hành KH cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và  hàng giả trước, trong, 

sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

- P. Kinh tế & Hạ tầng 

- Đội Quản lý TT số 8 

Công an; P. 

Kinh tế & Hạ 

tầng; Đội 

QLTT số 8; 

UBND các xã, 

thị trấn 

 

7 
- Xây dựng, ban hành Kế hoạch phổ cập giáo d c, xóa mù chữ năm 2020. 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch trường chuẩn Quốc gia năm 2020. 
P. Giáo d c&ĐT 

P. Giáo d c & 

ĐT; các đơn vị 

trường học trên 

địa bàn 
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8 

- Xây dựng, ban hành KH kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong, sau dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội xuân năm 2020. 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; Kế hoạch kiểm tra 

công tác VSATTP; KH kiểm tra cơ sở hành nghề y tư nhân, cơ sở kinh doanh dược, mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng năm 2020. 

P. Y tế 

P. Y tế; các 

đơn vị y tế trên 

địa bàn; UBND 

các xã, thị trấn 

 

9 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể d c, thể 

thao mừng Đảng, mừng xuân đón tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

- Xây dựng Kế hoạch, ban hành công tác gia đình năm 2020; 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 

2020. 

- Xây dựng Dự thảo Chương trình phát triển du lịch huyện Trùng Khánh năm 2020. 

- Ban hành QĐ kiện toàn lại Ban chỉ đạo Chương trình phát triển du lịch huyện Trùng 

Khánh; Tăng cường quản lý và kiểm tra các hoạt động du lịch, các điểm lưu trú du lịch 

trên địa bàn. 

- Ban hành QĐ kiện toàn lại Ban chỉ đạo công tác gia đình; Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

P. Văn hóa &TT 

P. Văn hóa 

&TT; Trung 

tâm Văn hóa & 

TT; UBND các 

xã, thị trấn 

 

10 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thăm tặng quà tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

- Ban hành Quyết định cắt trợ cấp ưu đãi người có công; hướng dẫn các đối tượng làm 

thủ t c hồ sơ hưởng các chính sách theo quy định. 

- Ban hành Quyết định phê duyệt tăng giảm thẻ BHYT theo Quyết định 15/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh Cao Bằng và các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng.  

- Ban hành quyết định cắt, hưởng, mai táng phí các đối tượng Bảo trợ xã hội. 

P. Lao động TB&XH 

P. Lao động 

TB&XH; 

UBND các xã, 

thị trấn  
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11 
Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho người uy tín tiêu 

biểu lần 1 năm 2020. 
P. Dân tộc 

P. Dân tộc; 

UBND các xã, 

thị trấn 

 

12 

- Ban hành Văn bản tổng kết thi đua năm 2019, phát động thi đua năm 2020. Hướng dẫn 

các khối đăng ký thi đua và ký giao ước thi đua. 

- Ban hành quyết định khen thưởng thành tích công tác năm 2019 và đề nghị cấp tỉnh 

khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đủ điều kiện.  

- Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm v  quản lý nhà nước về thanh niên huyện 

Trùng Khánh năm 2020; Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2020. 

- Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức 

cấp huyện, cấp xã năm 2019. 

- Ban hành Công văn kiểm tra rà soát lại việc xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã; 

thực hiện sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách xóm, xã sau sáp nhập 

- Tổng hợp báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2019. 

P. Nội v  

P. Nội v ; các 

cơ quan, đơn 

vị; UBND các 

xã, thị trấn 

 

13 

- Ban hành Kế hoạch về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL luật năm 

2019 trên địa bàn huyện Trùng Khánh. 

- Ban hành Kế hoạch về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa 

bàn huyện Trùng Khánh. 

P. Tư pháp 

P. Tư pháp; 

UBND các xã, 

thị trấn 
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14 
 - Xây dựng, ban hành KH tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự quốc phòng; công 

tác giáo d c quốc phòng - an ninh năm 2019. 
Ban CHQS huyện 

Ban CHQS 

huyện; UBND 

các xã, thị trấn 

 

15 
Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 
Công an huyện 

Công an 

huyện; các đơn 

vị lực lượng vũ 

trang; UBND 

các xã, thị trấn 
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