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Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2022 

 

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức nghiên cứu, 

học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 5 

khóa XIII sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; 

xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả. Tập trung đẩy nhanh thực hiện các Nghị quyết của UBND tỉnh, Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện và Quyết định của UBND huyện về 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022. 

2. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ mùa. 

Thực hiện tốt việc tái đàn  ợn, tăng tổng đàn gia s c, gia c m, c ng tác ph ng 

chống dịch, đặc biệt chú trọng phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường 

công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, chủ động đối phó với tình hình biến 

đổi khí hậu, mưa, bão. Đẩy nhanh công tác triển khai trồng rừng mới, tăng cường 

công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy rừng. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa 

tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Trùng Khánh. Tập trung chỉ đạo chặt chẽ công 

tác thu ngân sách, tăng cường kiểm soát chi ngân sách, phòng chống tham nhũng, 

 ãng phí. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, c ng trình trọng điểm của huyện 

năm 2022. Tăng cường c ng tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại. Thực hiện tốt công tác quản  ý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo 

vệ m i trường. Tiếp tục tập trung thực hiện GPMB các công trình, dự án, nhất là 

các dự án trọng điểm trên địa bàn. 

3. Tăng cường kiểm tra, đ n đốc các chủ đ u tư, nhà th u khẩn trương hoàn 

thiện thủ tục đ u tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đ u tư 

công kế hoạch năm 2022, nhất là các dự án khởi công mới và hoàn thành trong năm 

2022; tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên cơ sở hướng dẫn 

của các sở, ngành của tỉnh và của UBND tỉnh. Tích cực phối hợp với các ngành của 

tỉnh để triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng  ực thông quan 

xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn huyện, kh ng để xảy ra ùn tắc hàng hóa tại 

các cửa khẩu, đồng thời bảo đảm yêu c u công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

4. Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn trong việc ph ng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà, 

đậu mùa khỉ... kh ng chủ quan,  ơ  à đối với nguy cơ dịch bệnh;  u n đề cao cảnh 

giác, sẵn sàng các phương án, kịch bản cụ thể; thường xuyên tổ chức kiểm tra, 

giám sát thực hiện ph ng, chống dịch bệnh tại các địa bàn, đơn vị. Bảo đảm đ y đủ 
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thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho c ng tác ph ng, chống dịch và khám 

chữa bệnh trên địa bàn huyện. 

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trường,  ớp học và các điều kiện chuẩn bị cho 

khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Tăng cường kiểm tra việc 

chấp hành quy định pháp  uật về vệ sinh, an toàn thực phẩm, trong đó ch  trọng 

kiểm tra bảo đảm chất  ượng các  oại thực phẩm, bánh kẹo phục vụ các dịp  ễ cổ 

truyền (Rằm tháng Bẩy, Trung thu).  

Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 

19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng h a xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 

2/9/2022). Thực hiện đ y đủ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối 

người có công với cách mạng, hộ nghèo, gia đình chính sách; triển khai hiệu quả 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác 

dân tộc, tôn giáo.  

5. Tăng cường c ng tác thanh tra, kiểm tra trên các  ĩnh vực, nhất  à  ĩnh vực 

XDCB, thu chi ngân sách… Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đ n đốc, 

kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất  à các đơn 

thư  iên quan đến đất đai, chế độ chính sách. Thực hiện lịch tiếp công dân của Chủ 

tịch UBND huyện theo Quy định.  

6. Thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, thực hiện nghiêm các quy định sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường 

công tác tu n tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Kiểm soát 

chặt chẽ khu vực biên giới, xử  ý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về xuất, 

nhập cảnh. Tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với thị Bằng Tường, 

Quảng Tây (Trung Quốc). 

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ 

1. Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

huyện Văn Lãng với nhân dân năm 2022: Dự kiến ngày 16 tháng 8 năm 2022. 

2. Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy, kỳ thứ 25 

Thời gian dự kiến  26 tháng 8 năm 2022. 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc ph ng, an ninh tháng 8; nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 9 năm 2022 (Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị).  

3. Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 

Dự kiến tổ chức vào ngày 01, 08, 15, 22, 29 tháng 8 năm 2022. 

4. Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2022 

Dự kiến tổ chức ngày 18/8/2022, gồm các nội dung: 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc ph ng, an ninh tháng 8; nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 9 năm 2022 (Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị). 
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 Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, 

UBND huyện sẽ có thông báo./. 
 

Nơi nhận: 

- VP UBND tỉnh;     
- TT Huyện ủy;      
- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP; 

- Lưu  VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguy n Duy Ho ng 
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