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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UBND HUYỆN THAN UYÊN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện Than Uyên)
TT

Nội dung công việc

I

QUÝ I

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện nghị quyết PTKT-XH, thu, chi ngân sách năm 2021.

2

Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán năm 2021, vốn đầu tư, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021

3

Phân khai các nguồn vốn đầu tư XDCB, nguồn sự nghiệp mang tính chất đầu tư.

4

Chỉ đạo Quyết toán ngân sách huyện, Quyết toán các công trình nguồn vốn đầu tư, nguồn
vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư > 500 triệu đồng.

5
6

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng; chuẩn bị các điều kiện cho bầu cử bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tổ chức đón nhận chiến sỹ công an, quân sự xuất ngũ năm 2020.

7

Chuẩn bị các điều kiện, nội dung, văn bản hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

8

Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quí I, nhiệm vụ trọng tâm quý
II/2020.

Lãnh đạo phụ trách

Lãnh đạo UBND huyện

3

9

Chỉ đạo thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; Đảm bảo ANTT, ATXH dịp
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; Triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, ATGT dịp Tết
Nguyên đán, các ngày lễ lớn của địa phương và cả nước năm 2021.

Rà soát cán bộ lãnh đạo quản lý sắp hết thời gian bổ nhiệm trong năm 2021, hướng dẫn quy
10 trình bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý; Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự
nghiệp. Tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021.
Chỉ đạo thực hiện công tác CCHC năm 2021, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công tác tôn giáo, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ, công tác thanh niên, công tác bảo
11
vệ bí mật nhà nước, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
tại các cơ quan, đơn vị.
Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
12 (03/02/1930 - 03/02/2021); Phát động thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm
2021; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
13

Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2021; Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự và tuyển quân
2021; Tổ chức Lễ giao quân năm 2021.

14 Chỉ đạo Quyết toán ngân sách các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
15

Kiểm tra các xã, thị trấn về thực hiện quy chế làm việc và thực hiện chế độ chính sách đối
với cán bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch: tuyên truyền, PBGDPL; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm
16 pháp luật; Theo dõi thi hành pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2021.
17

Chỉ đạo việc công khai bản kê khai tài sản và thu nhập cá nhân và báo cáo cấp trên theo quy
định; chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Đ/c Chủ tịch
UBND huyện

4
Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021; Cung ứng giống, vật tư, gieo mạ, chuẩn bị các
18 điều kiện sản xuất, chăm sóc, phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Đông Xuân; phòng chống rét,
dịch bệnh cho gia súc, triển khai tiêm phòng vắc xin đợt 1 năm 2021.
19

BCĐ xây dựng NTM huyện kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới các xã; Kiểm tra việc
nạo vét các hệ thống kênh mương thủy lợi, tu sửa vị trí bị hư hỏng.

Triển khai công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và tăng cường
20 công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn; Công bố hiện trạng rừng năm 2020; Công
tác phòng chống lụt bão, rà soát các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở.
21

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên
đán 2021.

22

Tổ chức phát động tết trồng cây đầu xuân 2021; Chỉ đạo chăm sóc rừng trồng; chuẩn bị các
điều kiện trồng rừng, trồng chè, quế năm 2021.

Chỉ đạo điều tra dự tính dự báo và tổ chức phòng trừ trên cây trồng; chuẩn bị điều kiện gieo
trồng cây màu vụ Xuân Hè; kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi; Kiểm tra việc sử dụng
23 kinh phí cấp bù thủy lợi phí; Lập kế hoạch duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi; khai thác
và bảo vệ các công trình thủy lợi và CNSH sau đầu tư theo quy định của pháp luật về khai
thác và bảo vệ các công trình thủy lợi.
24

Duy trì, thực hiện thường xuyên công tác quản lý đô thị, cấp phép xây dựng, kiểm tra xây
dựng, cấp phép kinh doanh, sản xuất rượu thủ công, cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá.

25

Chỉ đạo kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết
Nguyên đán 2021.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Kinh tế, Nông - Lâm
nghiệp)

5
Tiếp tục kiểm tra triển khai tổ chức chuyển đổi mô hình quản lý trợ trung tâm; Quy hoạch
26 phát triển thị trấn Than Uyên thành đô thị loại IV; Phối hợp với xã UBND Phúc Than thực
hiện quy hoạch xã phấn đấu lên đô thị loại V.
Chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất
đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp nhận, thẩm định các dự án đầu tư có nhu cầu
27
sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; Thực hiện công tác
quản lí nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Kinh tế, Nông - Lâm
nghiệp)

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn huyện; kịp thời đôn đốc, hướng
28 dẫn, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản chấp hành các
quy định của pháp luật.
29 Tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất cây vụ đông trên địa bàn huyện năm 2020
30

Chỉ đạo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm
2021 trình HĐND tỉnh.

31 Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng ngày nước thế giới 22/3, ngày khí tượng thế giới 23/3.
Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền văn hóa, văn nghệ,
thể thao mừng Đảng mừng xuân năm 2021, Chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng
32 sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021); Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng; Tổ chức Hội xòe Chiêng mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu, Lễ hội Lùng Tùng
của dân tộc Thái tại xã Mường Cang.
Tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch; Tổ chức ngày chạy Olympic và giải việt
dã truyền thống Thanh niên; Triển khai công tác đăng ký gia đình, bản, khu phố văn hóa
33 năm 2021; Kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên
địa bàn huyện. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp, chỉ
đạo các xã, thị trấn tổ chức Đại hội thể thao cấp cơ sở.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Văn hóa - xã hội, Giáo
dục, Y tế...)

6
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách người có công, hộ
nghèo và Kế hoạch viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp tết Nguyên đán 2021; Hướng dẫn
34
cấp xã rà soát thực hiện hỗ trợ người nghèo không có khả năng ăn tết, cứu đói giáp hạt
năm 2021.
35

Chỉ đạo Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với cấp xã
và dịch vụ chi trả của Bưu điện huyện.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ: Bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác bình
36 đẳng giới năm 2021 trên địa bàn. Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 20212025 (khi có hướng dẫn của cấp trên).

37

38

39

40

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền XKLĐ. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề
cho lao động nông thôn; Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác đào tạo nghề năm 2021. Triển
khai công tác cai nghiện ma túy bắt buộc và cai nguyện tự nguyện. Phối hợp với UBND cấp
xã, các doanh nghiệp tổ chức tư vấn tuyên truyền các chính sách XKLĐ và đi lao động tại
các công ty trong nước.
Chỉ đạo rà soát, xây dựng nhu cầu cơ sở vật chất năm học 2021-2022; phê duyệt chế độ và
kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh học kỳ II năm học 2020-2021.
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục giai đoạn 2021-2025, Xây
dựng kế hoạch mở lớp XMC và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ năm 2021; Báo cáo tổng
kết Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh Lai Châu về nâng
cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành đảm bảo chất lượng VSATTP trước, trong và sau
dịp tết Nguyên Đán, thực hiện công tác phòng chống dịch theo kế hoạch.

41 Chỉ đạo các đơn vị, các xã làm chủ đầu tư chương trình 135 quyết toán vốn năm 2020

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Văn hóa - xã hội, Giáo
dục, Y tế...)

7
Kiểm tra, chỉ đạo các chương trình chính sách dân tộc, thực hiện quyết toán vốn các chương
42 trình, chính sách đã thực hiện; khảo sát các công trình đầu tư mới, duy tu bảo dưỡng các
chương trình 135...
Tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện năm 2021 và hiến máu tình nguyện đợt 1 năm
43
2021.
Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động DS-KHHGĐ và truyền thông năm 2021; Xây dựng kế
44 hoạch tổ chức chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ và giám sát chiến dịch lồng ghép giám sát công
tác DS-KHHGĐ.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Văn hóa - xã hội, Giáo
dục, Y tế...)

45 Xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch Covid -19 năm 2021.
46

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra các xã, thị trấn việc chấp hành các quy định, triển
khai các biện pháp phòng chống dịch Covid -19

I

QUÝ II

1

Tập trung chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XV
và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2

Chỉ đạo hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2020 gửi tỉnh trước 30/4/2021.

3

Rà soát, bổ sung danh mục dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình BCH
Đảng bộ, trình HĐND huyện.

4

Kiểm tra các xã, các đơn vị phụ trách; đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển
KTXH. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, báo cáo, tờ trình... Trình kỳ họp thứ nhất HĐND
huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo UBND huyện

8

5
6

7

Tiếp tục chỉ đạo rà soát các danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình kỳ
họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ
giải pháp 6 tháng cuối năm.
Báo cáo 6 tháng đầu năm về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách, nguồn vốn đầu tư, sự
nghiệp; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, thực hiện việc đăng
ký kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân; theo dõi báo giá trên địa bàn và thực hiện các
nhiệm vụ phát sinh khác.

8

Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mường Mít (tháng 4); Diễn tập ứng phó lụt bão, tìm
kiếm cứu nạn xã Khoen On (tháng 5); Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mường Cang (tháng
6); Chỉ đạo xây dựng văn kiện diễn tập Khu vực phòng thủ huyện có xã Phúc Than tham gia.

9

Chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

10

Chỉ đạo chuẩn bị các văn bản phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ
2021-2026.

11

Tập trung chỉ đạo tấn công trấn áp tội phạm; đặc biệt là đảm bảo tình hình ANTT trong dịp
nghỉ lễ 30/4-01/5.

12

Rà soát, trình duyệt tuyển dụng bổ sung công chức cấp xã còn thiếu; Xét nâng lương, chuyển
ngạch đợt I/2021; mở các lớp đào tạo theo kế hoạch

13 Chỉ đạo Quyết toán vốn đầu tư XDCB các công trình; Quyết toán các dự án hoàn thành.
Tổ chức hội nghị bàn công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư nguồn vốn sự nghiệp có tính
14 chất đầu tư quý I; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong qua trình thực hiện thu, chi ngân
sách giải ngân vốn đầu tư các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND huyện

Đ/c Chủ tịch
UBND huyện

9
Kiểm tra UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, các đơn vị trường học về tình hình thực hiện
thu, chi ngân sách quản lý tài sản công, tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc
15
gia, kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của các HTX, các hộ kinh doanh cá thể trên địa
bàn huyện.
16 Phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ phát sinh.
17

Đ/c Chủ tịch
UBND huyện

Chỉ đạo tổ chức thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; việc
thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với một số xã, thị trấn.

Triển khai Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL đợt I/2021; Kiểm tra công tác đăng ký, quản lý
18 hộ tịch, công tác chứng thực đợt I/2021; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác tuyên truyền,
PBGDPL năm 2021,
Chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc, điều tra dự tính, dự báo và tổ chức phòng trừ dịch hại trên cây
19 trồng, thu hoạch lúa Đông Xuân 2020-2021; triển khai Kế hoạch sản xuất vụ mùa 2021; kiểm
soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Giám sát các xã thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn chương trình nông thôn mới. Chỉ đạo
20 các xã thực hiện công tác quản lý sau quy hoạch; Chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án
được phê duyệt năm 2021.
Chỉ đạo công tác trồng chè, quế; sơ kết công tác nông nghiệp - nông thôn 6 tháng đầu;
21 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ
thiên tai theo kế hoạch.
Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện
22 xây dựng nông thôn mới, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chỉ
đạo thực hiện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2021.
Tiếp tục triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Tăng cường công
23 tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn; Tổ chức thực hiện theo dõi diễn biến rừng; Thực
hiện chi trả DVMTR năm 2020; Cấp phát giống và triển khai trồng rừng năm 2021.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
(phụ trách khối Kinh tế,
Nông - Lâm nghiệp)

10

24

Tổ chức phát động ra quân tuyên truyền giải tỏa hành lang ATGT đường bộ; Kiểm tra triển
khai chuyển đổi mô hình quản lý chợ trung tâm.

25 Tổ chức hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày tuần lễ nước sạch và VSMT ngày 29/4-6/5.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
(phụ trách khối Kinh tế,
Nông - Lâm nghiệp)

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động, chương trình văn hóa văn nghê ̣, thể dục thể thao kỷ niê ̣m
chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; Chào mừng kỷ niệm thành công Đại hội Đại biểu
26
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ngày bầu cử bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Than Uyên năm 2021 Chào mừng 131 năm
27 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thi tuyên truyền, giới thiệu sách nhân ngày sách Việt Nam
21/4, ngày sách và bản quyền thế giới 23/4; Tuyên truyền ngày gia đình Việt nam 28/6.
Chỉ đạo công tác kiểm tra hoạt động các dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn; Kiểm tra
28 hoạt động công tác gia đình và phong trào "TDĐKXDĐSVH" tại các xã, thị trấn; Họp sơ kết
6 tháng đầu năm 2021 của BCĐ phong trào "TDĐKXDĐSVH".
29 Kiểm tra hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp 30/4-1/5.
Xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em; Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức
30 Diễn đàn trẻ em cấp huyện (căn cứ tình hình dịch Covid-19); phát động quỹ bảo trợ trẻ em
năm 2021.
31

Phát động xây dựng, ủng hộ quỹ “đền ơn đáp nghĩa” năm 2021; Triển khai công tác vay vốn
tạo việc làm từ quỹ Quốc gia về việc làm.

Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ lao động, việc làm; Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các
32 doanh nghiệp tư vấn tuyên truyền các chính sách xuất khẩu lao động và đi lao động tại các
công ty trong nước.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Văn hóa - xã hội, Giáo
dục, Y tế...)

11
Chỉ đạo ngành giáo dục: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ công nhận trường chuẩn quốc
gia, tổng kết năm học tại các trường; đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên cuối năm
33 học, bình xét thi đua; bàn giao học sinh về xã, thị trấn quản lí trong thời gian nghỉ hè; Chuẩn
bị các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2021; Tuyển sinh các trường nội trú
Trung ương năm học 2021-2022.
34

Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chương trình 135, các công trình
duy tu, bảo dưỡng.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo ATTP trong
35
Tháng hành động “Vì chất lượng ATTP” năm 2021.
Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, các chương trình y
tế tại các Trạm Y tế xã, thị trấn; việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y,
36
dược, y học cổ truyền, mỹ phẩm theo phân cấp quản lý. Triển khai kế hoạch các hoạt động
phòng chống tác hại của thuốc lá.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Văn hóa - xã hội, Giáo
dục, Y tế...)

37 Triển khai vận động quyên góp ủng hộ “Quỹ nhân đạo” năm 2021.
III

QUÝ III

1

Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền thành công cuộc bầu cử Đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt các nội dung theo quy định tại Kỳ họp thứ nhất
HĐND huyện khóa XXI.

2

Kiểm tra các đơn vị phụ trách; sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc - phòng an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Lãnh đạo UBND huyện

12

3

4
5
6
7

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giám sát thi công đối với các công trình, dự án khởi công
mới năm 2021 hoàn thiện hồ sơ, thanh toán khối lượng theo quy định.
Chỉ đạo tiếp tục xây dựng văn kiện diễn tập Khu vực phòng thủ huyện có xã Phúc Than tham
gia; hướng dẫn các ban, ngành xây dựng văn kiện diễn tập; chuẩn bị tốt mọi mặt và tổ chức
diễn tập KVPT huyện.
Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện KT-XH 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3
tháng cuối năm 2021.
Báo cáo nhu cầu cải cách tiền lương và các chế độ chính sách theo lương, dự toán 2022,
tham gia xây dựng định mức phân bổ giai đoạn 2022-2025. Xây dựng dự toán thu, chi ngân
sách 5 năm giai đoạn 2022-2025.
Tổ chức Hội nghị bàn công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư nguồn vốn sự nghiệp có tính
chất đầu tư quý II.

8

Trình HĐND huyện nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2022.

9

Kiểm tra nghiệm thu hoàn thành các công trình thuộc nguồn vốn do huyện quản lý theo
Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh, thẩm định các dự án
thuộc chương trình xây dựng NTM.

Kiểm tra quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ các đơn vị, công tác văn thư lưu trữ, cải
10 cách hành chính tại các xã, thị trấn; công tác quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền;
công tác thanh niên, công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
11 Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn huyện.
12

Chỉ đạo thực hiện tốt tháng ATGT - tháng 9/2021; dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và ngày khai
giảng năm học mới 5/9.

Lãnh đạo UBND huyện

Đ/c Chủ tịch
UBND huyện

13
13 Tổ chức ra quân phát động tháng an toàn giao thông Quốc gia năm 2021.
Chỉ đạo thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các đơn vị trong quản lý,
sử dụng ngân sách.
Chỉ đạo gieo cấy lúa vụ mùa, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa vụ Mùa; hướng dẫn kỹ thuật
15 sản xuất vụ mùa; trực và kiểm tra phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; chuẩn bị kế hoạch
triển khai các cây màu vụ đông; công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.
14

16

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện, kiểm tra các mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện; Chỉ đạo
xây dựng đăng ký, đề xuất danh mục dự án khuyến nông năm 2022.

17

Chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng: Lúa vụ Mùa, cây trồng vụ thu đông, công tác phòng
chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chuẩn bị kế hoạch triển khai các cây màu vụ đông

Tiếp tục chỉ đạo công tác trồng rừng, trồng chè, quế; kết thúc trồng chè, quế vào tháng
8/2021
Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, quản
19 lý lâm sản và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tổ chức thực hiện theo dõi diễn
biến rừng.
18

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp
20 nhận, thẩm định các dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất được phê duyệt.
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn huyện; kịp thời đôn đốc, hướng
21 dẫn, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản chấp hành các
quy định của pháp luật.
22

Chỉ đạo tổ chức hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Chiến dịch làm cho thế giới sạch
hơn 29/9.

Đ/c Chủ tịch
UBND huyện

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Kinh tế, Nông - Lâm
nghiệp)

14

23

Tổ chức lớp năng khiếu hè cho thiếu niên, nhi đồng; Giải cầu lông công nhân, viên chức,
người lao động.

Xây dựng kế hoạch thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách NCC, Kế hoạch dâng hương
viếng nghĩa trang liệt sỹ ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Chỉ đạo thực hiện đảm bảo chính
24 sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội... theo quy định. Xây dựng kế hoạch rà soát hộ
nghèo, cận nghèo năm 2021; Phối hợp với UBND cấp xã, các doanh nghiệp tổ chức tư vấn
tuyên truyền các chính sách XKLĐ và đi lao động tại các công ty trong nước.
Chỉ đạo công tác kiể m tra các dich
̣ vu ̣ văn hóa công cô ̣ng; xây dựng đời số ng văn hóa cơ sở;
25 Tuyên truyền kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2/9; ngày
thành lập Đảng bộ huyện (07/8/1948).
26

Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VII; Tổ chức tết Độc lập và ngày Hội văn
hóa thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2021.

27

Phối hợp tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021. Chỉ đạo
tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; chỉ đạo các cơ
quan, ban, ngành, các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2021 - 2022; tuyên
28
truyền cổ động cho ngày "Toàn dân đưa trẻ tới trường"; thành lập đoàn dự khai giảng năm
học 2021 - 2022 tại các trường học.
Triển khai hoạt động khám chữa bệnh; các chương trình y tế; Công tác đảm bảo VSATTP
phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia; xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành đảm bảo VSATTP
29
trước, trong và sau dịp Tết Trung thu năm 2020, tết Độc lập và ngày Hội văn hóa thể thao
các dân tộc huyện Than Uyên năm 2021.
30 Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Văn hóa - xã hội, Giáo
dục, Y tế...)

15
31 Triển khai hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021.
Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình 135; chính sách hỗ trợ
32 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; phát
huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
IV

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Văn hóa - xã hội, Giáo
dục, Y tế...)

QUÝ IV

1

Kiểm tra các đơn vị phụ trách; đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH.

2

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thảo luận dự toán ngân sách năm 2022, thảo luận
các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với UBND các xã, thị trấn.

3

Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để thanh toán vốn đối với các công trình dự án hoàn thành trong
năm 2021 và thanh toán vốn theo quy định.

4

Tổng kết công tác năm 2021 của các Ban Chỉ đạo huyện trên các lĩnh vực.

5

Tổ chức gặp mặt ngày doanh nhân Việt Nam.

6

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn xã Tà Hừa (tháng 10); Họp Hội đồng
nghĩa vụ quân sự năm 2021 và công tác tuyển quân năm 2022. Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm
vụ công tác quân sự quốc phòng năm 2022; tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa
phương năm 2021.

7

Tổng kết công tác năm 2021; giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách và
đầu tư công năm 2022.

Lãnh đạo UBND huyện

16

8

9

Triển khai giám sát thi công đối với các dự án khởi công mới; hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để
thanh toán vốn đối với các dự án hoàn thành trong năm 2021 và thanh toán tạm ứng vốn theo
quy định; kiểm tra thẩm định các dự án chuẩn bị đầu tư xây dựng, đôn đốc giải ngân các
nguồn vốn theo kế hoạch.

Lãnh đạo UBND huyện

Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán thu, chi ngân sách, vốn
đầu tư năm 2022.

10 Tổng kết các Ban Chỉ đạo của huyện.
11 Chỉ đạo chuẩn bị các văn bản phục vụ kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI.
12 Kiểm tra Ngân sách Quý III, Quý IV năm 2021 các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị
Kiểm tra, hướng dẫn công tác CCHC; đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" tại các đơn vị; hướng dẫn và tổng
13 kết công tác thi đua - khen thưởng của huyện; nâng lương, chuyển ngạch đợt 2; hoạt động
kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức 2021; công tác tôn giáo, dân vận chính
quyền và quy chế dân chủ cơ sở; công tác thanh niên, công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
Quyết toán vốn đầu tư XDCB các công trình; Quyết toán các dự án hoàn thành; Chỉ đạo hoàn
14 chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2021 giao cho các xã, thị trấn.
15 Triển khai thực hiện công tác tuyển quân năm 2022.

Đ/c Chủ tịch
UBND huyện

17

16

17

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL đợt II/2021; thực hiện việc rà soát, kiểm tra văn
bản, theo dõi thực hiện pháp luật năm 2021; kiểm soát thủ tục hành chính.
Tổng kết Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và trật tự ATGT năm 2021, triển khai các biện
pháp đảm bảo ANTT

Đ/c Chủ tịch
UBND huyện

18 Sơ kết sản xuất vụ Mùa - Hè Thu, công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
Chỉ đạo các xã, thị trấn gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ thu đông;
triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2021-2022; đôn đốc kiểm tra công tác tiêm phòng
19 cho đàn gia súc, Chỉ đạo phương án phòng chống rét cho gia súc. Điều tra tình hình dịch
bệnh mùa đông cho đàn gia súc và triển khai công tác phòng, chống, triển khai tháng tiêu độc
khử trùng.
Tổ chức thẩm tra, đánh giá xây dựng nông thôn mới tại các xã, bình xét các tiêu chí nông
thôn mới. Đôn đốc các xã thực hiện thanh quyết toán nguồn vốn xây dựng nông thôn mới,
20
tổ chức thực hiện sơ kết thực hiện nông thôn mới năm 2021, xây dựng kế hoạch thực hiện
năm 2022.
21

Xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2022; Tiếp tục nghiệm thu các công trình lâm sinh hoàn
thành năm 2021; Nghiệm thu bảo vệ rừng thực hiện chính sách DVMTR năm 2021.

Xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng; Hướng dẫn UBND các
xã, thị trấn và các chủ rừng triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô
22
2021-2022; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn. Tổ chức theo dõi
diễn biến rừng.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Kinh tế, Nông - Lâm
nghiệp)

18
23 Chỉ đạo Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp
nhận, thẩm định các dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử
24
dụng đất được phê duyệt; Kiểm tra công tác quản lý đất đai, hướng dẫn chuyên môn cho cán
bộ địa chính tại các xã, thị trấn.
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh
doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý,
25
bảo vệ khoáng sản trên địa bàn huyện; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các tổ
chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản chấp hành các quy định của pháp luật.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Kinh tế, Nông - Lâm
nghiệp)

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng thuộc nguồn vốn
do huyện quản lý theo Quyết định 55/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 22/12/2016. Triển khai
26
kiểm tra, thẩm định hướng dẫn các xã thực hiện các dự án thuộc chương trình xây dựng nông
thôn mới.
27

Ban Chỉ đạo Nông thôn mới kiểm tra, đánh giá công tác đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
xã Pha Mu

Chỉ đạo công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh, của huyện, ngày giải phóng
huyện Than Uyên (15/10). Tổ chức ngày hô ̣i Đa ̣i đoàn kế t các dân tô ̣c; bình xét, công nhận
28
các danh hiệu gia đình, thôn, bản khu phố, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa; giao chỉ tiêu
kế hoạch 2022.
Chỉ đạo thực hiện đảm bảo chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội... theo quy
định; Kiểm tra và tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021; Đôn đốc kiểm tra
29
các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch chỉ tiêu giao trong năm thuộc lĩnh vực LĐTBXH; Xây
dựng chỉ tiêu kế hoạch lao động xã hội năm 2022.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Văn hóa - xã hội, Giáo
dục, Y tế...)

19
Hướng dẫn UBND cấp xã rà soát hộ nghèo, đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ gạo cứu đói giáp
30 hạt và cứu trợ tết Nguyên đán năm 2022 (khi có chỉ đạo của tỉnh). Báo cáo tổng kết năm và
các chương trình, dự án, nghị quyết, kế hoạch…thuộc lĩnh vực của ngành năm 2021.
31

Kiểm tra, đề nghị UBND tỉnh công nhận kết quả PCGD, XMC các xã, thị trấn năm 2021; Dự
và chỉ đạo các đơn vị trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

32

Tổ chức đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm cho người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg tại các huyện trong tỉnh.

Triển khai các hoạt động Ngày Quốc tế Người cao tuổi; Giám sát việc chấp hành các quy
định của pháp luật về công tác VSATTP đối với các cơ sở theo phân cấp quản lý (tổ chức
33 kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú trong các trường học
trên địa bàn huyện năm học 2021- 2022); kiểm tra giám sát các xã đạt tiêu chí quốc gia về y
tế năm 2021.
34

Kiểm tra giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số - KHHGĐ; hưởng ứng tháng
Hành động Quốc gia về dân số-KHHGĐ và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12.

35

Chỉ đạo đôn đốc kiểm tra các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch chỉ tiêu giao trong năm thuộc
lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện (phụ trách khối
Văn hóa - xã hội, Giáo
dục, Y tế...)

* Ghi chú: Trên đây là những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, trong quá trình chỉ đạo điều hành UBND huyện sẽ chỉ đạo
thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và tổ chức đánh giá vào cuối năm 2021.

