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CHƯƠNG TRÌNH 

Nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2022 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Trùng 

Khánh xây dựng chương trình nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2022 và phân công 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ như sau: 

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

nhằm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID- 19”; triển 

khai hiệu quả chiến lược vắc xin theo phương châm “5K+vắc xin”; đẩy nhanh 

công tác tiêm vắc-xin COVID-19; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tiêm 

phòng vắc xin cho trẻ từ 5 -11 tuổi sau khi được phân bổ vắc xin. 

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của 

Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, trong đó khẩn trương hoàn thành kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề 

của Huyện ủy, HĐND huyện, Kế hoạch thực hiện các chương trình trọng tâm, nội 

dung đột phá năm 2022. 

3. Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, đảm bảo diện tích gieo trồng và 

khung thời vụ; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất vụ mùa, Hè Thu; chủ 

động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

4. Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo kế hoạch đảm bảo 

đúng tiến độ; thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2022.  

5. Chỉ đạo tăng cường triển khai dạy học bằng nhiều hình thức đảm bảo chất 

lượng và chương trình, kế hoạch năm học do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

6. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh 

nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; thực 

hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp huyện. 

7. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn 

sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao 

thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn, đặc biệt là trong thời gian nghỉ lễ 30/4, 

01/5. 

B. NHIỆM VỤ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC 

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  
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1. Sản xuất nông, lâm nghiệp 

Chỉ đạo các xã, thị trấn vận động bà con chăm sóc các cây trồng vụ đông 

xuân; tăng cường công tác kiểm tra tình hình kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp; 

rà soát vị trí, chuẩn bị các điều kiện trồng cây Mác Púp (thạch trắng); trồng cây 

Nghệ tại xã Quang Vinh; rà soát tình hình sản xuất các mặt hàng nông, thủy sản 

xuất khẩu trên địa bàn; rà soát, đánh giá các cơ sở ngành nghề truyền thống của 

địa phương giai đoạn 2022-2025; báo cáo kết quả thực hiện các chính sách về hỗ 

trợ phát triển nông nghiệp tỉnh Cao Bằng; Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển cây ăn quả theo hướng 

hàng hóa gắn với chế biến. 

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

phòng, chống rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường các biện pháp phòng, 

chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện công tác tiêm 

phòng đợt 1/2022 theo kế hoạch. Chỉ đạo quản lý tốt công tác kiểm soát giết mổ, 

kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả về 

triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường”; thống kê cơ sở 

kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, diện tích trồng cỏ chăn nuôi gia 

súc trên địa bàn; báo cáo tình hình quản lý con giống được hỗ trợ theo Quyết định 

43/2019/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng; rà soát số hộ còn 

chuồng gia súc dưới gầm sàn nhà ở giai đoạn 2022 -2025. 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng; tuyên truyền vận động 

nhân dân chấp hành tốt Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy 

rừng; đôn đốc các xã, thị trấn trồng rừng theo chỉ tiêu năm 2022; triển khai và thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa 

bàn năm 2022. 

Đôn đốc các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống hạn phục vụ sản xuất và dân sinh trong mùa khô; đẩy nhanh tiến độ 

thi công hoàn thành các công trình tu sửa, nâng cấp đưa vào sử dụng phục vụ sản 

xuất; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công 

trình thủy lợi; báo cáo kết quả thực hiện các nguồn vốn bố trí ổn định dân cư năm 

2021 và rà soát nhu thực hiện bố trí ổn định dân cư năm 2022. 

(Đồng chí Hoàng Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng 

Nông nghiệp&PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Hạt Kiểm lâm huyện tham 

mưu thực hiện). 

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo, đôn 

đốc UBND các xã tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới và thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 

2022. 

(Đồng chí Hoàng Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng 

Nông nghiệp&PTNT tham mưu thực hiện). 

2. Sản xuất Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ 
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Tiếp tục duy trì công tác quản lý nhà nước về công nghiệp; tạo điều kiện 

thuận lợi cho các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác 

kiểm tra, nắm tình hình khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng của các doanh 

nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn huyện; đẩy mạnh triển khai Chương trình quốc 

gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 

đoạn 2021-2025. 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu; tăng cường phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua khu vực biên giới; tháo gỡ 

khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới; hỗ trợ kết nối 

tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; tiếp tục tăng cường 

công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; lựa chọn, 

giới thiệu sản phẩm tham dự Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông 

nghiệp Việt Nam năm 2022; Xây dựng Kế hoạch Công tác đấu tranh chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 trên địa bàn; xây dựng Kế hoạch 

thực hiện và báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế cửa khẩu năm 2022. 

(Đồng chí Hoàng Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng 

Kinh tế & Hạ tầng, Đội Quản lý TT số 2 phối hợp với các lực lượng liên quan 

tham mưu thực hiện). 

4. Giao thông, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, trật tự đô thị 

Chỉ đạo thực hiện làm đường giao thông nông thôn, đường ra đồng, vùng 

sản xuất trên địa bàn năm 2022; tiếp tục kiểm tra, giám sát và tiến hành nghiệm 

thu việc thực hiện làm đường giao thông nông thôn, đường ra vùng sản xuất đối 

với các xóm đã được 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; triển khai thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải; Báo cáo và cung cấp hồ sơ 

sửa chữa định kỳ và bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường huyện, đường xã 

năm 2021 trên địa bàn. 

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

công, tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình 

trọng điểm như: Công trình đường tỉnh 213, Khu tái định cư phục vụ giải phóng 

mặt bằng khu cửa khẩu Trà Lĩnh... theo dõi sát sao việc giải phóng mặt bằng để 

kịp thời triển khai thi công các công trình. Tiến hành khảo sát, thiết kế các công 

trình đã ghi vốn năm 2022; tiếp tục thẩm định hồ sơ các công trình xây dựng cơ 

bản đảm bảo tiến độ, thời gian, chất lượng theo quy định; triển khai thực hiện 

Nghị định 16/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về xây dựng; Báo cáo tổng  kết, đánh giá tình hình thực hiện các 

Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. 

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

phép và chưa chuyển đổi mục đích sử dụng 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; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện nội dung đột 
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phá về phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025; Xây dựng 

Kế hoạch và Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh; đề 

xuất chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 

24/01/2022 của Bộ Chính trị. 

(Đồng chí Hoàng Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng 

Kinh tế & Hạ tầng; Ban quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng huyện tham mưu thực 

hiện). 

5. Tài nguyên - Môi trường 

Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời phát 

hiện, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai trên địa bàn; giải quyết kịp 

thời các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, quan tâm tạo điều kiện chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất cho người dân theo quy định; xác minh, giải quyết đơn 

thư trong lĩnh vực đất đai; xử lý các vướng mắc trong quá trình chỉnh lý biến động 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình đã bị thu hồi đất. 

Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt 

bằng các công trình, dự án đang triển khai thực hiện từ năm 2021 (Cải tạo nâng cấp 

đường tỉnh 213 (thị trấn Trùng Khánh - Cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn); Cải tạo 

sửa chữa nâng cấp trụ sở Huyện ủy; Đường giao thông Tổ 2 - Tổ 3; Trụ sở UBND 

xã Đoài Dương; Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện...). 

Tăng cường thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường; kiểm tra, xử lý các 

đơn vị, doanh nghiệp san gạt, đổ thải không đúng nơi quy định và các vi phạm liên 

quan đến môi trường; tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn; tăng 

cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị khai thác khoáng 

sản, vật liệu xây dựng thông thường, khai thác nước ngầm trên địa bàn; báo cáo 

kết quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, 

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022. 

 (Đồng chí Hoàng Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng 

Tài nguyên & Môi trường tham mưu thực hiện). 

6. Tài chính - Kế hoạch, Thuế 

Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua 

mạng; triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đấu giá tài sản; hướng dẫn các chủ 

đầu tư triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư công năm 2022 đã giao cho các đơn 

vị; rà soát, bổ sung danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn; chỉ đạo 

thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2022; ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

huyện; Báo cáo kết quả triển khai công tác xin ý kiến Quy hoạch tỉnh Cao Bằng 

đối với các xã, phường, thị trấn và cộng đồng dân cư. 

Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh đầu tư các dự án 

(sau khi điều chỉnh theo ý kiến thẩm định); Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện 

chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 đến hết năm 2021; Báo cáo tình hình triển khai thực 
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hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/1/2022 của Chính phủ và tình hình triển 

khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công Quý 

I/2022; chấn chỉnh việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự; tiếp tục đôn đốc 

thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 

từ 2016-2022; chỉ đạo cung cấp thông tin phục vụ Đoàn kiểm toán Nhà nước khu 

vực X. 

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 2022; triển khai thực hiện Nghị 

định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước 

bạ; kiện toàn Tổ công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ thu ngân sách và giải ngân vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản. 

(Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thuế 

huyện tham mưu thực hiện). 

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ, XÃ HỘI 

1. Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các đơn vị chủ động, linh hoạt thực hiện các phương án dạy học 

ứng phó với dịch COVID-19 phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị; Chỉ 

đạo các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, ôn tập học kỳ II, Hướng dẫn ôn thi 

tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021- 2022; Chỉ đạo tham gia thi học sinh giỏi 

lớp 9 cấp tỉnh; báo cáo tình hình cấp phát gạo cho học sinh học kỳ II năm học 

2021-2022. 

(Đồng chí Chu Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Giáo 

dục & Đào tạo tham mưu thực hiện). 

2. Y tế 

Tiếp tục tổ chức thực hiện triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh 

COVID-19; tiếp tục tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng đủ điều 

kiện; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tiêm phòng vắc xin cho trẻ từ 5 -11 tuổi 

sau khi được phân bổ vắc xin; xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vệ 

sinh an toàn thực phẩm; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực 

phẩm; tiếp tục kiểm tra liên ngành các cơ sở y tư nhân, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa 

bàn. 

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; điều tra biến động 

dân số và kế hoạch hoá gia đình. 

(Đồng chí Chu Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Y tế 

chủ trì phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tham mưu thực hiện). 

3. Văn hoá, thể thao, du lịch và Truyền thông 

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảnh cộng 

sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/04/1930 - 01/4/2022); Kỷ niệm 68 năm Chiến 
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thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)…; ban hành Kế hoạch xây dựng và 

phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Kế hoạch 

tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2022; Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình 

hình mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 - 2030; tiếp tục tổ chức các môn thi 

đấu thể thao tại Đại hội TDTT huyện thứ IX. 

Tổ chức thực hiện các hoạt động phục hồi và mở cửa du lịch huyện trong 

điều kiện bình thường mới; xây dựng kế hoạch và Báo cáo sơ kết 01 năm thực 

hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch - dịch vụ 

bền vững năm 2022; chỉ đạo thành lập Ban quản lý Di tích lịch sử Địa điểm Đài 

Tiếng nói Việt Nam tại Hang Ngườm Chiêng, thị trấn Trùng Khánh và Di tích 

Danh lam thắng cảnh Mắt thần núi, xã Cao Chương đồng thời xây dựng phương 

án quản lý và khai thác hiệu quả 02 di tích. 

Tiếp tục bám sát, phản ánh kịp thời tình hình, kết quả thực hiện các mục 

tiêu KTXH, các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; tuyên truyền 

công tác thu thuế môn bài năm 2022; chỉ đạo xây dựng nội dung “Bản tin phòng 

chống COVID-19”... 

(Đồng chí Chu Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Văn 

hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa & Truyền thông tham mưu thực hiện). 

4. Lao động - Thương binh và xã hội 

Ban hành Quyết định cắt trợ cấp ưu đãi người có công; quyết định cắt, 

hưởng, mai táng phí các đối tượng Bảo trợ xã hội; Ban hành Quyết định phê duyệt 

tăng giảm thẻ BHYT theo Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 

năm 2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; tiếp tục đôn đốc việc thực 

hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng; thống kê, rà soát, lập danh 

sách người cao tuổi; xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình việc làm; Kế 

hoạch triển khai “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022; xây 

dựng kế hoạch thanh tra và tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng, chống xâm hại trẻ em. 

(Đồng chí Chu Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Lao 

động, TB&XH tham mưu thực hiện). 

5. Công tác dân tộc; Chữ thập đỏ 

Thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; xây dựng 

báo cáo biểu dương, tôn vinh người có uy tín, nhân sỹ trí thức, doanh nhân tiêu 

biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2017-2022; Kế hoạch thực hiện 

chính sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 

số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn năm 

2022. 

(Đồng chí Chu Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Dân 

tộc tham mưu thực hiện). 
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Chữ thập đỏ: Tiếp tục thực hiện các hoạt động nhân đạo trên địa bàn 

huyện; tiếp tục vận động thu quỹ nhân đạo và hội phí năm 2022; tổ chức Ngày 

hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022 (trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm 

soát); rà soát, triển khai xây dựng nhà Chữ thập đỏ năm 2022. 

(Đồng chí Chu Thị Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Hội Chữ thập 

đỏ tham mưu thực hiện). 

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

1. Nội vụ; Cải cách hành chính 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, thi 

đua khen thưởng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trên địa bàn huyện; theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của các đối 

tượng đi theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, tình hình hoạt động của các 

điểm, nhóm theo đạo Tin lành. 

Tiếp tục 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 tục hành chính; đẩy mạnh 

tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Hệ thống 

VNPT-iGATE; ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; 

chữ ký số trong hoạt động công vụ; triển khai các giải pháp cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện. 

2. Tư pháp: Tiếp tục 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; triển 

khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề 

nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản  

quy phạm pháp luật; triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử từ Sổ hộ tịch... 

3. Thanh tra: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh 

tra; thanh tra trách nhiệm của UBND xã Đình Phong và xã Quang Hán trong thực 

hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân; ban hành Báo cáo kết quả giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân giai đoạn 2019-2021 phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh; tập trung theo 

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

của công dân được kịp thời, chính xác. 

(Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo chung, đ/c Chu Thị Vinh - PCT UBND chỉ 

đạo theo lĩnh vực được phân công, Phòng Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra theo chức 

năng nhiệm vụ tham mưu thực hiện). 

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

1. Quốc phòng: 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 
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phủ; tổ chức chi trả các chế độ chính sách theo quy định; ban hành Đề án xây 

dựng khu vực phòng thủ huyện Trùng Khánh, giai đoạn 2021-2025. 

2. An ninh, Trật tự ATXH: 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; Chỉ đạo thực hiện Đề án chuyển hóa đại bàn trọng điểm, phức 

tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022 tại thị trấn Trùng Khánh.  

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. Ngoại vụ; Biên giới 

Tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của phía Trung Quốc liên quan đến 

việc xây dựng các công trình, lắp đặt thiết bị giám sát trên biên giới; tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn khu vực biên giới đảm bảo an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi với phía Trung Quốc 

về tình hình dịch bệnh COVID-19 và các nội dung liên quan đến công tác biên 

giới; báo cáo kết quả khảo sát vành đai biên giới, vùng cấm và vị trí các biển báo 

theo Nghị định số 34/20214/NĐ-CP ngày 29/4/2021 của Chính phủ; thực hiện tốt 

công tác chuẩn bị phục vụ Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới 

Việt - Trung lần thứ 07 (Tu sửa chân đế cột mốc 742; tu sửa, tôn tạo bề mặt cầu 

đấu nối lối mở Nà Đoỏng - Nà Ráy; phát quang đường thông tầm nhìn biên giới từ 

mốc 734-736/1...); tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng 

công dân xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu hàng hóa qua biên giới. 

(Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo chung, đ/c Chu Thị Vinh - PCT UBND chỉ 

đạo theo từng lĩnh vực được phân công, các lực lượng vũ trang trên địa bàn, các 

đơn vị liên quan tham mưu thực hiện). 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 4 năm 2022, 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 vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, LLVT. 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Nông Văn Bộ 
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