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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG4NĂM 2020 

CỦA HĐND VÀ UBND HUYỆN 

 

1. Các công việc tập trung chỉ đạo 

- Tăng cường, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-

19của Ban Thường vụ Huyện ủy tại văn bản số 850-CV/HU ngày 26/3/2020 về 

việc tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn sản 

xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm 

an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch Covid-19. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng 

các cấp; chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế 

Lao động (01/5). 

- Tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Xuân. Theo dõi chặt chẽ diễn 

biến thời tiết, đối tượng dịch hại để phòng trừ kịp thời, đặc biệt là phòng trừ bệnh 

đạo ôn theo Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND huyện. 

Phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh phong 

trào ra quân vệ sinh môi trường, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây 

dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự 

án đầu tư trọng điểm. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm một 

số vụ việc tồn đọng kéo dài.Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, xử lý khiếu nại, tiếp công dân. Nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời xử lý các 

vụ việc phức tạp. 

2. Dự kiến Chương trình công tác 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

chuẩn bị 

Lãnh đạo 

UBND 

1 
Kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19  

- Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế Dự phòng 

- LĐ UBND 

2 Nghỉ giỗ tổ Hùng Vƣơng   

3 
Kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19  

- Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế Dự phòng 

- LĐ UBND 

4 
Thứ Bảy: Kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

- Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế Dự phòng 

- LĐ UBND 

 

5 Chủ Nhật  Kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống - Phòng Y tế, Trung  
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dịch bệnh Covid-19 tâm Y tế Dự phòng 

6 

Kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

Chiều: Giao ban Thường trực Huyện uỷ 

- Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế Dự phòng 

- VP Huyện ủy 

- LĐ UBND 

 

- LĐ UBND 

7 
Kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

- Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế Dự phòng 

- LĐ UBND 

 

8 
Kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

- Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế Dự phòng 

- LĐ UBND 

9 
Kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

- Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế Dự phòng 

- LĐ UBND 

10 
Kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

- Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế Dự phòng 

- LĐ UBND 

11 
Kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

- Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế Dự phòng 

- LĐ UBND 

12 Chủ Nhật   

13 

Kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19  

Chiều:Giao ban Thường trực Huyện uỷ 

- Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế Dự phòng 

- VP Huyện ủy 

- LĐ UBND 

 

- Đ/c Nam - CT 

14 
Dự Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. 

- VP HĐND-UBND - TT HĐND 

15 

Chiều:  

- Làm việc với Sở GD&ĐT về Đề án sắp 

xếp hệ thống trường mầm non và phổ thông 

trên địa bàn tỉnh theo kết luận của Thường 

trực TU tại tỉnh 

- Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 

PCCCR năm 2019, triển khai kế hoạch năm 

2020 

 

- PhòngGD&ĐT 

 

 

 

- Phòng NN&PTNT 

 

- Đ/c Hùng - PCT 

 

 

 

- Đ/c Hưng - PCT 

16 

Sáng:Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện họp phiên thường kỳ 

- Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè Thu tại 

tỉnh 

- VP HĐND-UBND 

 

- Phòng NN&PTNT 

- TT HĐND 

 

- Đ/c Hưng  

 

17 

Sáng:- Duyệt đại hội đảng bộ các xã, thị 

trấn 

- Dự Hội thảo Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM 

Chiều: 

- Nghe đề xuất cơ chế chính sách liên quan 

đến phát triển quỹ đất tại tỉnh 

- VP Huyện ủy 

 

- VP NTM 

 

- Phòng TN&MT 

- Các UVBTVHU 

 

- Đ/c Hưng - PCT 

 

- Đ/c Hưng - PCT 

18 Thứ Bảy   

19 Chủ Nhật   

20 Sáng: Dự phiên Tiếp công dân định kỳ - Ban TCD - Đ/c Nam - CT 
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tháng 4/2020 

Chiều: Họp nghe các dự án tồn đọng, 

vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai trên 

địa bàn tỉnh 

- Giao ban Thường trực Huyện uỷ 

 

- Phòng TCKH 
 

 

- VP Huyện ủy 

 

- Đ/c Hưng - PCT 

 
- Đ/c Nam - CT 

21 

Sáng: 

Chiều:Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo nông 

thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền 

vững và OCOP tỉnh. 

 

- VPNTM, cácPhòng: 

KT&HT, LĐTBXH 

 

- TT HĐND, LĐ UBND 

 

22 
Sáng: Họp Tiểu ban văn kiện đại hội. 

Chiều: Họp Tiểu ban nhân sự. 

- VP Huyện ủy 
 

- VP Huyện ủy 

- TT HĐND, LĐ UBND 

- TT HĐND, LĐ UBND 

23 

Sáng: Họp nghe báo cáo việc thực hiện 

Thông báo số 677-TB/TU về sắp xếp các tổ 

chức quần chúng đặc thù trên địa bàn tỉnh 

- Phòng Nội vụ 

 

- Đ/c Hùng - PCT 

 

24 Sáng:Giao ban cụm an toàn làm chủ -  BCH Quân sự huyện - Đ/c Nam - CT 

25 Thứ Bảy   

26 Chủ Nhật   

27 Chiều:Giao ban Thường trực Huyện uỷ - VP Huyện ủy - Đ/c Nam - CT 

28 

Sáng:- Khai mạc Đại hội Hội Khuyến học 

tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025(tùy tình 

hình cụ thể để thực hiện) 

Chiều:- Họp nghe kết quả kiểm tra, chỉ đạo, 

giải quyết đất đai cho các cơ sở tôn giáo tại 

tỉnh 

- Hội Khuyến học 

huyện 

 

- Phòng TN&MT 

- Đ/c Hùng - PCT 

 
 

- Đ/c Hưng - PCT 

 

29 

Sáng:-Tổng kết chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giao đoạn 2016-

2020 

- Phòng LĐTBXH 

 

- LĐ UBND  

30 Nghỉ lễ từ 30/4 đến hết ngày 03/5/2020   

Nơi nhận:     VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN 
- TT Huyện uỷ, TTHĐND, UBMTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng: Huyện uỷ, HĐND-UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- http://Nghixuan.hatinh.gov.vn (để đăng tải); 

- Gửi: VB giấy và VBĐT. 
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