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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        năm 2020 

 

CHƢƠNG TRÌNH 

Nh ệ  v  c n  t c tháng 3 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 3 năm 2020 và phân 

công tổ chức thực hiện nhiệm v  như sau: 

A. NHIỆM VỤ CHUNG: 

- Tăng cường giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND 

huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và các kiến nghị của nhân dân tại các cuộc 

đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân; kiến nghị sau 

giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân từ đầu nhiệm kỳ cho đến 

nay theo KH số 14/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường v  Quốc hội về 

việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Trùng 

Khánh; chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp bộ máy nhận sự, giải quyết chế độ cho cán bộ dôi 

dư; phương án xử lý tài sản công; sắp xếp, bố trí phòng làm việc cho các cơ quan, 

đơn vị sau sáp nhập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường v  Quốc hội. 

- Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, đặc biệt là sản xuất thuốc lá, đảm bảo 

diện tích gieo trồng và khung thời v ; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi; chỉ đạo khắc ph c hậu quả, hỗ trợ thiệt hại cho nhân dân do thiên tai 

(mưa lốc) gây ra. 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo kế hoạch đảm bảo đúng 

tiến độ. 

- Tiếp t c tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức 

tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là tại các cơ sở giáo d c sau khi học sinh quay 

trở lại các trường học. 

B. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN: 

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

1. Sản xuất n n , lâ  n h ệp:  

Tiếp t c chỉ đạo các xã, thị trấn vận động bà con sản xuất v  Đông xuân 

2019-2020. Chỉ đạo, theo dõi các đại lý, cở sở cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư nông 

nghiệp và giống cây trồng ph c v  nhu cầu sản xuất; kiểm tra tình hình kinh doanh 

giống, vật tư nông nghiệp. 
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Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh 

gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn, Lở mồm long móng, cúm A (H5N1) và 

các loại cúm khác trên gia cầm; thực hiện công bố hết dịch, kế hoạch tái đàn lợn (đối 

với những vùng đã đủ điều kiện); triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi 

trường”; triển khai công tác tiêm phòng và phun khử trùng đợt 1/2020. Chỉ đạo quản 

lý tốt công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa 

bàn huyện. 

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

dân chấp hành tốt Luật bảo vệ và phát triển rừng; phòng, chống cháy rừng; đôn đốc, 

hướng dẫn thực hiện công tác khoanh nuôi bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả; chỉ 

đạo tăng cường quản lý và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu th  trái phép 

động vật hoang dã trên địa bàn; điều chỉnh đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất 

tại khu Trung tâm sau cai nghiện của huyện Trùng Khánh. 

Đôn đốc các xã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

hạn ph c v  sản xuất và dân sinh trong mùa khô theo kế hoạch; 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 đưa vào ph c v  sản xuất. 

2. Chƣơn  trình MTQG Xây dựn  N n  th n  ớ : Chỉ đạo UBND các 

xã, thị trấn tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 2020; xây dựng 

báo cáo và tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2016-2020 

và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025; phát động phong trào chung tay xây dựng nông 

thôn mới năm 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 tình trạng khai thác đá tự phát tại một số xã, thị trấn trên địa bàn. 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh 

lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ; kiện toàn Ban chỉ đạo chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện (BCĐ 389); tiếp t c kiểm tra, kiểm 

soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn 

và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa trên địa bàn; tăng cường công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, hàng giả đối với nhóm mặt hàng phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

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

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

xuất trên địa bàn năm 2020. 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; rà soát, kiểm tra vốn các công trình để có 
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phương án điều chỉnh, bổ sung vốn; tiếp t c thẩm định hồ sơ các công trình XDCB 

theo quy định; Tổ chức Hội nghị xây dựng cơ bản kết hợp Lễ phát động phong trào 

chung tay xây dựng NTM năm 2020. 

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. Đôn đốc, hướng dẫn UBND thị trấn Trùng Khánh xây dựng phương 

án sắp xếp, thu phí chợ thị trấn; triển khai các thủ t c lập điều chỉnh quy hoạch thị 

trấn Trùng Khánh. 

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. Tiếp t c chi trả tiền bồi thường cho các hộ gia đình, cá 

nhân trong khu vực thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng tổng thể (giai đoạn 1) để 

xây dựng các công trình theo Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du 

lịch Thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); Dự án Khu tái định cư 

khu dân 3 (Đoỏng Luông 2); Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 213;  xác nhận việc 

hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình cải tạo, nâng cấp đường 

tỉnh 211 - dự án ADB. 

Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ 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. 

6. Tài chính - Kế hoạch, Thuế: 

Tiếp t c thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả đấu thầu các dự án 

thuộc nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư chuyển nguồn sang năm 2020; thẩm 

định hồ sơ dự án khởi công mới năm 2020; Đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn 

thành các thủ t c quyết toán ngân sách, tiến hành thẩm tra quyết toán ngân sách năm 

2019 của các xã, thị trấn; thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư đối với các công 

trình XDCB theo phân cấp; tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp 

d ng đấu thầu qua mạng năm 2020; chuẩn bị báo cáo ph c v  đoàn giám sát của 

tỉnh. 

Tiếp t c theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận kiểm toán; đẩy mạnh công 

tác quyết toán vốn đầu tư theo quy định và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 

13/12/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng.  

Tăng cường các giải pháp thu thuế, phí, quản lý chặt chẽ các nguồn thu; tiếp 

t c tập trung thu phí môn bài năm 2020. 

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ, XÃ HỘI 

1. 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; Phối hợp tổ chức thi học sinh giỏi cấp tỉnh; giải Olympic Toán, Tiếng Việt 

cấp Tiểu học; tham gia thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; tổ chức tập huấn đổi mới 
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chương trình GDPT tổng thể; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu 

kế học xây dựng trường chuẩn quốc gia theo chuẩn nông thôn mới năm 2020; hoàn 

thiện Kế hoạch sử d ng biên chế và báo cáo nhu cầu biên chế năm học 2020-2021; 

tổ chức, triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, các cơ sở 

giáo d c. 

2. Y tế: 

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

Covid-19; triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 868/BYT-DP ngày 

24/02/2020 của Bộ Y tế; Công văn số 425/UBND-BCĐ ngày 25/02/2020 của Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về hướng dẫn cách ly đối với người 

trở về từ Hàn Quốc; tiếp t c kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc, mỹ phẩm; kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 

đối với các tổ chức cá nhân sản xuất, mua bán các chế phẩm sát khuẩn tay chưa 

được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam 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. 

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

Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch v  du lịch, thể 

thao trên địa bàn huyện; rà soát nhu cầu thiết chế văn hoá nhằm thực hiện có hiệu 

quả đáp ứng yêu cầu m c tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo thực hiện 

Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công 

tác phòng chống bạo lực gia đình; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày 

quốc tế hạnh phúc (20/3); tổ chức triển khai cuộc thi sáng tác thơ, bài hát về huyện 

Trùng Khánh năm 2020; phối hợp tổ chức triển khai đề tài khoa học Ph c dựng, bảo 

tồn, phát huy giá trị văn hoá Dá Hai xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh. 

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

hiện tốt công tác phối hợp miễn giảm vé vào khu du lịch Thác Bản Giốc, động 

Ngườm Ngao. 

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 thu thuế 

môn bài năm 2020; tiếp t c tuyên truyền các thông tin về cách phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19... 

4. Lao độn  - Thƣơn  b nh và xã hộ : 

Tổng hợp, rà soát công tác bảo trợ xã hội; 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; hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát nhu cầu đăng ký tham gia 

đào tạo tiếng Hàn, tiếng Nhật đợt I/2020. 
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5. C n  t c dân tộc: 

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

dựng báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và 

đề xuất cho giai đoạn 2021-2025; tổng hợp, rà soát thay thế người có uy tín trên địa 

bàn năm 2020. 

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

1. Nộ  v ; Cả  c ch hành chính: 

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường v  Quốc hội về việc sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện; chuẩn bị tốt tài liệu 

ph c v  kỳ họp thứ nhất HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 (sau sáp nhập); chỉ đạo 

kiện toàn, sắp xếp bộ máy nhận sự sau sáp nhập; đôn đốc và tổng hợp các đơn vị 

đăng ký thi đua năm 2020; kiểm tra và điều chỉnh việc xếp lương (nếu có) cho cán 

bộ, công chức cấp xã; thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong 

lĩnh vực văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị; lập Danh m c hồ sơ, lập hồ sơ và 

giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo đúng quy định; triển khai Kế hoạch 

số 363/KH-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về phát động đợt thi đua đặc 

biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, 

tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Kiểm tra, giám sát hoạt động tôn giáo, 

tín ngưỡng đối với các cơ sở tôn giáo. 

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; 

điều chỉnh, sắp xếp các tài khoản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

VNPT-iOffice cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn sau sáp nhập theo Nghị quyết 

của Ủy ban Thường v  Quốc hội; đôn đốc các cơ quan, đơn vị duy trì có hiệu quả 

chữ ký số trong hoạt động công v . 

2. 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; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

trong việc triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý; tổ chức Hội nghị triển khai 

các văn bản pháp luật Quý I/2020; 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 một số nội dung liên quan đến việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã trong lĩnh vực tư pháp. 

3. Thanh tra: Tiếp t c theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 

68/KL-UBND ngày 05/11/2019 của UBND huyện về việc thanh tra công tác quản 

lý, sử d ng khu đất ao Thôm thí, xã Đình Minh; tiến hành 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. 
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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 

1. 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; thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thi doanh 

trại chính quy xanh, sạch, đẹp cấp Quân khu năm 2020. 

2. An n nh, 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; tiếp t c thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã 

hội; tiếp t c tổ chức các nội dung thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm về 

trật tự an toàn xã hội tại xã Đình Phong; xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng phối 

hợp xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát sỏi lòng sông trái phép tại xã Đình 

Phong. 

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. 

Tiếp t c tuyên truyền và yêu cầu nhân dân không qua lại cửa khẩu ph , 

đường mòn, lối mở, không sang lao động bất hợp pháp tại các địa phương Trung 

Quốc nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19. 

3. N oạ  v : Giám sát chặt chẽ các hoạt động xây dựng trên tuyến biên giới; 

chuẩn bị các nội dung Hội đàm với TP Tịnh Tây, TQ; thường xuyên trao đổi thông 

tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 bên phía Trung Quốc; ngăn chặn kịp thời tình 

trạng nhân dân xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu hàng hóa qua biên giới. 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 3 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 3/2020 CỦA UBND HUYỆN  

(Kèm theo Chương trình công tác tháng 3/2020 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 kết quả thực hiện nhiệm v  công tác tháng 02; Chương trình công tác tháng 3 

năm 2020. 

- Kế hoạch sắp xếp phòng làm việc cho các cơ quan thuộc UBND huyện sau sáp nhập. 

- Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, khóa XIX 

nhiệm kỳ 2016-2021. 

Văn phòng 

Các cơ quan, 

đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn 

  

2 
Xây dựng các văn bản trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 (sau sáp 

nhập). 
P. Nội v  

Các cơ quan 

đơn vị 
 

3 

- Ban hành Kế hoạch về tổ chức Hội nghị xây dựng cơ bản kết hợp Lễ phát động phong 

trào chung tay xây dựng NTM năm 2020. 

- Ban hành văn bản đôn đốc UBND thị trấn Trùng Khánh xây dựng phương án sắp xếp 

sắp xếp, thu phí chợ thị trấn. 

- Xây dựng Kế hoạch xử lý xe dù, bến cóc; phương án khai thác, quản lý bến xe khách 

trên địa bàn huyện. 

P. Kinh tế   HT; 

Phòng Nông nghiệp 

& PTNT; 

 

P.Kinh tế  HT 

 

Các cơ quan, 

đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn 

 

4 

- Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi 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. 

- Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-

P. Nông 

nghiệp PTNT 

Các cơ quan, 

đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn 
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TKCN, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy năm 2020. 

- Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh LMLM giai đoạn 2016 -2020. 

- BC kết quả thực hiện về " Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường".  

5 
Ban hành văn bản tăng cường quản lý và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu th  trái 

phép động vật hoang dã trên địa bàn. 
Hạt Kiểm lâm huyện 

Các cơ quan, 

đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn 

 

6 

- Ban hành văn bản phát động phong trào hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2020. 

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng Dự án Khu tái định cư khu 

dân 3 (Đoỏng Luông 2). 

- Xây dựng Phương án khu tái định cư cho các hộ có đất và tài sản trên đất bị thu hồi, các hộ có 

lán bán hàng tại khu du lịch thác Bản Giốc. 

P. Tài nguyên & MT 

Các cơ quan, 

đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn 

 

7 

- Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách cấp huyện. 

- Xây dựng phương án xử lý tài sản công sau sáp nhập. 

- Xây dựng Tờ trình xin kinh phí đầu tư, cải tạo tr  sở làm việc các cơ quan, đơn vị sau 

sáp nhập. 

 

P. Tài chính - KH; 

 

P. Tài chính -KH chủ 

trì phối hợp với P. 

Kinh tế  HT 

P. Tài chính -

KH; P. Kinh tế 

&HT; UBND 

các xã, thị trấn 

 

8 

- Ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc 

(20/3). 

- Văn bản triển khai cuộc thi sáng tác thơ, bài hát về huyện Trùng Khánh năm 2020. 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

P. Văn hóa   TT; 

Trung tâm Văn hóa   

TT 

Các cơ quan, 

đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn 
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9 

- Báo  cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 về tiếp t c đẩy  

mạnh thực hiện m c tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 giai đoạn 2015-2020; Nghị 

quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững 

thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình m c tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016-2020. 

- 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 

Các cơ quan, 

đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn 

 

10 

- Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất 

cho giai đoạn 2021-2025. 

- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

P. Dân tộc 

P. Dân tộc; các 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, thị trấn 

 

11 
- Ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị đăng ký thi đua năm 2020. 

- Xây dựng và ban hành Báo cáo cải cách hành chính; công tác tôn giáo quý I/2020. 
P. Nội v  

Các cơ quan, 

đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn 

 

12  Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn. P. Tư pháp 

Các cơ quan, 

đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn 
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13 

Xây dựng Kế hoạch và Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng  tại 

UBND xã Ngọc Côn. 

Thanh tra huyện 

Thanh tra 

huyện; UBND 

xã Ngọc Côn 

 

14 
Quyết định thành lập BCĐ, BTC tham dự Hội thi doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp 

cấp Quân khu năm 2020 
BCH Quân sự huyện 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

 

15 Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác an ninh trật tự năm 2020. Công an huyện 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 
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