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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện 
_____________

  

I. Những công tác trọng tâm tập trung chỉ đạo:  

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 

tình hình mới. 

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, gắn với chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất, chăn nuôi và sinh hoạt; công tác 

phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác quản lý, bảo 

vệ rừng, quản lý đất đai; phòng chống thiên tai.  

3. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm; giải ngân 

các nguồn vốn; thu ngân sách trên địa bàn. 

4. Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 03 tháng cuối năm 

2021. 

5. Chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ năm học mới 2021-2022.  

6. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc Khánh Nước Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021). 

7. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

và an toàn giao thông trên địa bàn huyện, công tác diễn tập chiến đấu phòng 

thủ các xã Phước Trung, Phước Bình theo kế hoạch.  

II. Dự kiến những công việc cụ thể: 

1. Công việc chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Hồ 

Xuân Ninh: 

- Tham dự các cuộc họp của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy, Thường 

trực Huyện ủy tổ chức; 

- Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 03 tháng cuối năm 

2021; 

- Chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định 

về phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. 

- Làm việc với các phòng, ban và UBND các xã về tình hình kinh tế - xã 



2 
 

hội quý III năm 2021; 

- Tiếp tục chỉ đạo các giải pháp để tăng thu ngân sách trên địa bàn; 

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Đề án thu gom rác thải tập trung trên địa bàn 

huyện; 

- Chỉ đạo việc tham mưu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự 

kiến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2022; xây dựng dự toán 2022. Giao Phòng 

Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung trình UBND huyện cho ý kiến trước 

ngày 30/9/2021. 

- Chỉ đạo việc tham mưu báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực 

hiện Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sơ 

kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14/11/2016 của Tỉnh ủy, về 

huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết phục vụ phát 

triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 

2021-2025 và những năm tiếp theo. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn 

bị nội dung trình UBND huyện cho ý kiến trước ngày 20/9/2021. 

- Chỉ đạo đánh giá kết quả 7 năm thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 

03/9/2014 của Tỉnh uỷ Ninh Thuận về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và chiến sĩ LLVT trên địa bàn tỉnh; Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 

tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Giao phòng 

Nội vụ chuẩn bị hoàn thành trình UBND huyện trước ngày 27/9/2021. 

- Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Phước Bình, Phước 

Trung theo kế hoạch; 

- Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021. 

2. Công việc chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Cấn Thị Hà: 

- Tham dự các cuộc họp của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức; 

- Chỉ đạo việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm thuộc 

lĩnh vực phụ trách, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 03 tháng cuối năm 2021; 

- Chỉ đạo thực hiện tuyền truyền: công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trong tình hình mới; kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9;  

- Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ, UBND tỉnh, Huyện ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới đảm bảo kịp thời, hiệu quả; 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, 

chính sách dân tộc;  

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Nâng cao hiệu 

quả giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thí điểm tại địa bàn xã Phước 

Thành, Phước Thắng và Phước Trung huyện Bác Ái giai đoạn 2021 – 2025. 

Giao Trung tâm Y tế hoàn thành trước 10/9/2021. 
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- Tiếp tục chỉ đạo việc chuẩn bị các nội dung liên quan đến nâng cấp Trung 

tâm y tế lên Bệnh viện huyện. Giao Trung tâm y tế huyện chuẩn bị nội dung 

báo cáo cụ thể trình UBND huyện trước 20/9/2021; 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển du lịch 

cộng đồng trên địa bàn xã Phước Bình giai đoạn 2019-2022” lộ trình năm 2021; 

Triển khai Đề án Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân 

tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2021; 

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra các dự án, các mô hình thuộc Chương trình 135 

trên địa bàn huyện và giám sát các Chương trình tín dụng đang thực hiện tại 

Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021; xây dựng Kế hoạch tín dụng năm 2022; 

- Chỉ đạo xây dựng dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc 

thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

xây dựng gia đình trong tình hình mới. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin hoàn 

thành trước ngày 20/9/2021; 

- Chỉ đạo việc tham mưu Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện Ủy về việc 

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Giao Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội hoàn thành trước ngày 20/9/2021; 

- Tiếp tục rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để hỗ trợ kịp thời 

đúng quy định; 

- Chỉ đạo xây dựng Chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2021-2022. Giao Phòng 

Giáo dục và Đào tạo hoàn thành trước ngày 10/9/2021; 

- Thăm, tặng quà Tết trung thu 2021; 

- Chỉ đạo triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; 

- Dự tổng kết năm học 2020-2021 ngành giáo dục và đào tạo huyện và chỉ 

đạo triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Giao Phòng Giáo 

dục và Đào tạo căn cứ Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động triển 

khai thực hiện; 

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung Hội thảo “Giảm thiểu học sinh bỏ học và nghỉ 

học cách nhật”. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thành trước ngày 

15/9/2021; 

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các đơn vị trường học trực thuộc 

trên địa bàn huyện; 

- Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021. 

3. Công việc chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Thanh Lâm: 

- Tham dự họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 03 tháng cuối 

năm 2021; 
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- Làm việc với các đơn vị khối Kinh tế về tình hình kinh tế - xã hội quý III 

năm 2021; 

- Chỉ đạo Sơ kết sản xuất vụ Hè thu, kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2021 

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị hoàn thành trình UBND huyện 

trước ngày 27/9/2021; 

- Chỉ đạo việc xây dựng Đề án cánh đồng lớn sản xuất cây ngắn ngày đối 

với xã Phước Thắng, Phước Đại, Phước Tân, Phước Tiến, Phước Hòa theo chỉ 

đạo tại Thông báo số 04/TB-UBND ngày 14/01/2021; Giao Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tham mưu thực hiện trình UBND huyện cho ý kiến 

trước ngày 20/9/2021; 

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu gắn với thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất, chăn nuôi và sinh hoạt. Tiếp tục thực 

hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, gia súc, 

gia cầm, bệnh Viêm da nổi cục; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng; 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giải quyết 

khiếu nại, tranh chấp đất đai còn tồn đọng; 

- Chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao ban đánh giá hình 

tình công tác quản lý đất đai, môi trường, công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ 

trên địa bàn huyện; 

- Tiếp tục chỉ đạo xử lý các vụ việc lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng làm 

rẫy trên địa bàn huyện; 

- Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021. 

Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm nêu trên, yêu cầu thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc,  UBND các xã chủ động chuẩn bị nội dung trình UBND huyện, 

đảm bảo chất lượng nội dung, thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:                                          
- TT.Huyện ủy, HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện;                                  

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND  09 xã;                                                                                    

- Lưu: VPUB (LĐ, CV, VT). 
                         

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Nghiệp 
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