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I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 

1. Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị 
quyết của Huyện ủy, HĐND và Quyết định của UBND huyện về những nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ban hành Kế hoạch thực hiện 
nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2019 theo Nghị quyết của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.   

2. Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông Xuân; cung ứng đầy đủ, kịp thời và 
bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp. Chủ động các phương án 
phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; theo dõi, kịp thời có 
các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan ra diện rộng; đặc biệt là 
bệnh lở mồm long móng trên lợn; chủ động các biện pháp ngăn chặn, không để 
xảy ra dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục 
vụ trồng rừng; tăng cường bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Khẩn trương triển 
khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019.  

3. Tiếp tục tổ chức huy động nhân dân làm đường giao thông nông thôn, 
nạo vét mương máng và sửa chữa các công trình thuỷ lợi nhỏ; đôn đốc các nhà 
thầu đẩy mạnh thực hiện thi công các công trình xây dựng chuyển tiếp từ năm 
2018, triển khai xây dựng các công trình thuộc kế hoạch vốn năm 2019. Tăng 
cường quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện. 

3. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, nhất là khoản thu thuế môn bài năm 
2019; tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, kiểm 
tra, kiểm soát thị trường.  

4. Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà 
và tài sản gắn liền với đất; đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, xác minh và giải quyết 
các vụ tranh chấp đất đai. Tăng cường việc phát hiện và xử lý vi phạm hành 
chính về đất đai, khoáng sản trên địa bàn huyện. Kiểm tra việc sử dụng đất 
không đúng mục đích, xử lý nghiêm việc làm nhà trên đất nông nghiệp theo văn 
bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Kiểm tra, rà soát đối với các khu đất, quỹ đất công, 
khu đất sử dụng không hiệu quả, khu đất của các đơn vị, tổ chức trả lại để đấu 
giá, giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích đất ở.  
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5. Chỉ đạo các đơn vị trường học tiếp tục phát động thi đua "Hai tốt" chào 
mừng ngày 8/3, 26/3. Hoàn thành các loại báo cáo, thống kê giữa năm học 2018 
– 2019. 

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ 
phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân. Triển khai các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh, giám sát chặt chẽ không để dịch bệnh và các vụ ngộ độc thực 
phẩm xảy ra. Tiến hành kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Tiếp tục truyền thông công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tại các xã, thị 
trấn. 

7. Tăng cường công tác quản lý văn hoá trên địa bàn, nhất là tại các xã có 
hoạt động lễ hội, tâm linh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể 
thao chào mừng các ngày lễ lớn.  

8. Chi trả kịp thời các loại chế độ cho các đối tượng thuộc diện được 
hưởng chính sách; triển khai kế hoạch mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao 
động nông thôn năm 2019. 

9. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 
thuộc thẩm quyền; tập trung giải quyết các vụ việc đã tồn đọng kéo dài. Tiếp tục 
thực hiện cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các 
đơn vị nhà trường trong công tác quản lý thu chi tài chính, các khoản đóng góp 
của học sinh. Làm tốt việc thẩm định, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm 
pháp luật theo quy định; thực hiện tốt công tác hộ tịch, chứng thực và công tác 
thi hành án dân sự trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác nội vụ; tiếp tục thực hiện 
các Đề án về cải cách thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên 
chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy cán bộ các thôn, khối phố. tiếp tục triển khai, 
hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2019.  

10. Thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu: Trực chỉ huy, trực ban, 
trực chiến đảm bảo vũ khí trang bị; Tiếp tục thẩm định, tổng hợp hồ sơ theo 
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ 
chức kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ 28/3. Đẩy mạnh công 
tác đảm bảo an ninh - trật tự xã hội, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh 
đối với các loại tội phạm; chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự 
an toàn giao thông trên địa bàn góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội của 
huyện. 

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ 

1. Tham dự các hội nghị 

 - Ngày 11 và ngày 25/3/2019: Giao ban Thường trực Huyện ủy.   

 - Ngày 26/3/2019: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 - Ngày 28/3/2019: Dự Hội lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

 2. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị   

- Ngày 05 và 20/3/2019: Tiếp dân định kỳ. 
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- Ngày 04, 11, 18, 25 tháng 3 năm 2019: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch UBND huyện. 

- Ngày 04/3/2019: Họp giao ban công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ 
tháng 03 năm 2019. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, 
UBND huyện sẽ thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ;  
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- C, PVP HĐND&UBND huyện, 
- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thủy 
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