UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /CTr-UBND

Gia Bình, ngày 27 tháng 9 năm 2021
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Tháng 10 năm 2021

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của UBND huyện Gia Bình và
Chương trình công tác tháng 10/2021 của Huyện ủy Gia Bình;
UBND huyện xây dựng Chương trình công tác tháng 10/2021 như sau:
A. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH

I. Công tác phòng, chống dịch COVID-19
1. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
và hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân tuyệt đối không được chủ quan, mất
cảnh giác; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển
khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ
đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.
3. Các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các điều kiện,
phương án đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương theo chỉ đạo
của UBND tỉnh.
Thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối
tượng theo kế hoạch.
4. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ
chức, cá nhân vi phạm, kể cả xử lý hình sự đối với các vụ việc nghiêm trọng về
phòng, chống dịch COVID-19.
II. Kinh tế
1. Chỉ đạo tập trung thu hoạch lúa và cây màu vụ mùa; thực hiện tốt công tác
chống úng nội đồng bảo vệ sản xuất; triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ
đông năm 2021 - 2022.
Triển khai thực hiện tháng chiến dịch làm thủy lợi, giao thông nội đồng năm 2021.
2. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn huyện. Triển khai thực
hiện tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2021 và thực
hiện tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường.
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Tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ
sinh thú y và quản lý kinh doanh của các cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi,
thuốc thú y và thuốc BVTV.
3. Tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm
2021; chủ động đối phó với mọi tình huống bão lũ có thể xảy ra. Thường xuyên
kiểm tra hệ thống đê - kè - cống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê
điều, Luật Thủy lợi (nếu có).
4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 21/5/2020
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai
đoạn 2020 - 2025.
5. Tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã Đại Lai đạt chuẩn NTM
nâng cao năm 2021.
6. Đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù GPMB, tiến độ thi công và công tác
nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, các dự án đấu giá
đất, các dự án tái định cư trên địa bàn huyện, nhất là các dự án trọng điểm: Khu
công nghiệp Gia Bình, Khu công nghiệp Gia Bình II, Cảng vận chuyển hàng hóa tại
xã Cao Đức...
Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ NCC với
cách mạng; đồng thời thanh quyết toán đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho các hộ
hoàn thành công tác xây dựng.
7. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng; quản lý, bảo vệ hành lang an toàn
giao thông, chống tái lấn chiếm vi phạm lòng lề đường, hành lang ATGT.
8. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường và
Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 08/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa
XXII về việc triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn
huyện.
9. Thực hiện tốt việc thu, chi ngân sách tháng 10/2021; Tăng cường công tác
kiểm tra, kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các công trình XDCB, dự án
đã có khối lượng hoàn thành.
III. Văn hoá - Xã hội
1. Tập trung trang trí, tuyên truyền các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn
trong tháng; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19...
Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các
hoạt động trong việc cưới, việc tang, lễ hội trong điều kiện phòng, chống dịch
COVID-19.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái, tâm linh
giai đoạn 2020 - 2030 huyện Gia Bình.
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3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy và học, bảo đảm các quy định về phòng,
chống dịch COVID-19 trong trường học theo chỉ đạo của cấp trên; quản lý chặt chẽ
các khoản thu ngay từ đầu năm học.
4. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho Nhân dân; quản lý
chặt chẽ việc hành nghề y dược tư nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vệ
sinh ATTP trên địa bàn.
5. Thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội, chế độ chính sách đối với người có
công và các đối tượng chính sách khác theo quy định.
6. Tập trung hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống
trung bình năm 2021.
IV. Nội chính và xây dựng chính quyền
1. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, canh gác chặt chẽ
đảm bảo an toàn cơ quan, đơn vị; nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự
ATXH trên địa bàn, kịp thời xử trí các tình huống xảy ra.
Triển khai các bước trong kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.
2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Giang
Sơn năm 2021.
3. Duy trì thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC.
4. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26
của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 09 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Thực hiện kiểm tra công vụ theo kế hoạch và đẩy mạnh công tác cải cách
hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động các dịch vụ công trực tuyến.
5. Thực hiện tốt công tác cán bộ, giải quyết chế độ chính sách kịp thời đối
với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn.
B. CÁC CUỘC HỌP CHÍNH

I. Hội nghị định kỳ của UBND huyện dự kiến họp trước ngày 19/10/2021 để
xem xét các nội dung sau:
1. Báo cáo tình hình triển khai việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ
sản xuất nông nghiệp, nhiệm vụ và giải pháp tiếp theo (Phòng Nông nghiệp và
PTNT huyện chuẩn bị).
2. Kế hoạch tháng chiến dịch làm thuỷ lợi, giao thông nội đồng năm 2021
(Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện chủ trì, phối hợp với Xí nghiệp KTCTTL,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chuẩn bị).
3. Báo cáo kết quả tháng 10/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2021
về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 21/5/2020 của BCH Đảng hộ
huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, giai đoạn 2020 - 2025 (Phòng
Nông nghiệp và PTNT huyện chuẩn bị).
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4. Báo cáo kết quả thực tháng 10/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng
11/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 08/9/2020 của BCH
Đảng bộ huyện khóa XXII về việc triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại
hộ gia đình trên địa bàn huyện Gia Bình (Phòng Tài nguyên và Môi trường
chuẩn bị).
5. Báo cáo kết quả thực hiện tháng ATGT; Phương hướng, nhiệm vụ tiếp
theo (Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chuẩn bị).
6. Báo cáo kết quả dạy nghề, giải quyết việc làm năm 2021; Phương hướng,
nhiệm vụ năm 2022 (Phòng Lao động - TBXH huyện chủ trì, phối hợp với Trung
tâm GDNN-GDTX huyện và các đơn vị liên quan chuẩn bị).
7. Báo cáo kết quả quản lý ngân sách cấp xã, tài chính thôn năm 2021;
Nhiệm vụ và giải pháp năm 2022 (Phòng Tài chính - KH huyện chuẩn bị).
8. Báo cáo kết quả phúc tra, động viên huấn luyện quân nhân dự bị năm
2021; kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 (Ban chỉ huy Quân sự
huyện chuẩn bị).
Lưu ý: Đề nghị các ngành có nội dung báo cáo cần chủ động sớm xin ý kiến
lãnh đạo UBND huyện phụ trách khối để hoàn chỉnh báo cáo.
II. Giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên
UBND huyện theo quy định./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c) ;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Văn phòng Huyện uỷ;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- CVP, các Phó CVP, lưu : VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh
27-09-2021 09:01:13 +07:00

Trịnh Minh Trường

