
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÁC ÁI 

Số:          /CTr-UBND 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Bác Ái, ngày        tháng       năm 2022 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện 
  

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

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quý III/2022; Tập trung chỉ đạo 

đẩy mạnh sản xuất vụ Hè Thu 2022 theo Kế hoạch 97/KH-UBND ngày 

04/5/2022 của UBND huyện gắn với triển khai hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng; tổ chức điều tiết nước hợp lý, hiệu quả, đáp ứng đủ nước cho sản xuất và 

sinh hoạt; Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh. 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai các biện pháp phòng, 

chống cháy rừng. Tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. 

2. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh 

thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-

19 huyện, cũng như hướng dẫn của các Sở ngành tỉnh, trong đó tập trung tiêm 

mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 3 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi theo Kế 

hoạch số 134/KH-UBND ngày 29/6/2022; tiếp tục tiêm mũi 3, mũi 4 tăng cường 

cho các đối tượng theo quy định. 

3. Tiếp tục tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ 

tồn đọng liên quan đến quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản.  

4. Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch 

và hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh; Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị khai giảng năm học mới 2022-2023. 

5. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các chính sách an sinh xa hội, chính 
sách dân tộc; tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn hiệu quả, thiết thực 

(77 năm Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2022) và ngày Quốc 

Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) và kỷ 

niệm 62 năm giải phóng huyện Bác Ái); 

6. Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Chỉ đạo công tác tổ chức diễn tập 

chiến đấu phòng thủ các xã Phước Đại, Phước Hòa theo kế hoạch. 

 II. Dự kiến những công việc cụ thể: 

1. Công việc chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Hồ Xuân Ninh: 
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- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 92 năm 

2022 tại Trường Quân sự Quân khu 5, thời gian từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 

18/8/2022; 

- Tham dự các cuộc họp do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường 

trực Huyện ủy tổ chức; 

- Tiếp công dân định kỳ tháng 08/2022; 

- Những công việc tập trung chỉ đạo: 

+ Tiếp tục chỉ đạo bám sát và triển khai cụ thể hóa thành các Chương 

trình, Đề án để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị 

quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội năm 2022 của Huyện ủy đề ra. Khẩn 

trương, quyết liệt thực hiện hoàn thành các nội dung trọng tâm trình Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ Huyện ủy trong quý III/2022; 

+ Chỉ đạo hoàn thiện nội dung cơ chế, chính sách đặc thù huyện Bác Ái 

trình tỉnh xem xét phê duyệt; 

+ Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát đăng ký danh mục dự án đầu tư công năm 

2023; Đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; 

+ Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia huyện Bác Ái giai đoạn 2021-2025. Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo 

Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 và Nghị quyết số 06/NQ/HU ngày 09/3/2022 của Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa XIV về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 

Đảng thực hiện xây dựng Nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến. 

+ Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phước Đại, Phước Hòa 

năm 2022; 

+ Tiếp tục chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.  

+ Tổ chức làm việc với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương về 

các nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo Kế hoạch; 

+ Các công việc có liên quan khác thuộc lĩnh vực phụ trách.  

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

- Dự các cuộc họp do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức; 

- Tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022;  

- Những công việc tập trung chỉ đạo:  

+ Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng tám thành 

công (19/8/1945- 19/8/2022); và kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh Nước Cộng 
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Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) gắn với kỷ niệm 62 

năm ngày Giải phóng huyện Bác Ái (30/8/1960 - 30/8/2022); 

+ Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng 

lao động gắn với giải quyết việc làm;  

+ Tiếp tục chỉ đạo việc tiêm Vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, 4 cho các đối 

tượng từ 18 tuổi trở lên; Triển khai thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 

tuổi theo kế hoạch đề ra;  

+ Tiếp tục chỉ đạo 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 các xã Phước Thành, 

Phước Thắng và Phước Trung, huyện Bác Ái năm 2022;  

+ Tiếp tục chỉ đạo việc chuẩn bị Phương án tiếp nhận Trung tâm Y tế về 

UBND huyện quản lý theo chỉ đạo của tỉnh;  

+ Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Nghị quyết về phát triển du lịch huyện Bác 

Ái trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

+ Chỉ đạo công tác huy động học sinh ra lớp năm học 2022-2023; chuẩn 

bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2021-2022; công tác tuyển sinh học 

sinh vào lớp 6 và lớp 10 theo kế hoạch; 

+ Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát các Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS và Miền núi; chương trình 

mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.  

+ Tham gia diễn tập phòng thủ các xã Phước Hòa và Phước Đại năm 2022 

theo kế hoạch; 

+ Các công việc có liên quan khác thuộc lĩnh vực phụ trách.  

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

- Dự họp Ban Chấp hành Huyện ủy; 

- Làm việc với các đơn vị về nhiệm vụ tồn đọng thuộc lĩnh vực phụ trách; 

- Những công việc tập trung chỉ đạo: 

+ Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè - Thu, gắn với 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; 

+ Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các nội dung liên quan đến Quy hoạch sử 

dụng đất 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bác Ái; 

+ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các bước theo Phương án về đấu giá quyền 

sử dụng đất tại khu quy hoạch (Khu E) đã được phê duyệt; 

+ Tiếp tục chỉ đạo xử lý các vụ việc lấn chiếm đất lâm nghiệp và khiếu 

nại về đất đai trên địa bàn huyện; 

+ Việc tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cựu nạn năm 

2021, triển khai phương án năm 2022; 
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+ Việc thẩm định phương án quản lý đất đưa ngoài quy hoạch 03 loại 

rừng các xã trên địa bàn huyện theo Quyết định 199 của UBND tỉnh;  

+ Việc thẩm định phương án giao đất ở cho 72 hộ dân Phước Thắng và 52 

hộ dân khu tái định cư thôn Tà lọt Phước Hòa; 

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã đẩy mạnh công tác quản 

lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng. Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về 

quản lý trật tự xây dựng tại các xã; 

+ Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung để tổ chức buổi làm việc với Sở Tài 

nguyên và Môi trường về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện; Với Sở 

Xây dựng về công tác Quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn huyện; 

+ Các công việc có liên quan khác thuộc lĩnh vực phụ trách.  

Căn cứ chương trình công tác nêu trên, yêu cầu các đơn vị, UBND các xã 

chủ động chuẩn bị nội dung trình UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch 

UBND huyện đảm bảo nội dung, thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:                                          
- TT.Huyện ủy, HĐND; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- UBMTTQVN  huyện;                                  

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND  09 xã;  

- VPUB: LĐVP, CV;                                                                                 

- Lưu: VT.                                                            

 

                        

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Nghiệp 
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