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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của UBND huyện Quảng Hòa tháng 3 năm 2023 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, để triển khai thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ trong tháng 3 năm 2023, UBND huyện xây dựng chương trình 

công tác tháng 3 như sau: 

I. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1) Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương 

trình MTQG năm 2023; kịp thời ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án, tiểu 

dự án thành phần. 

2) Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung, tờ trình, dự thảo nghị quyết 

trình kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện. 

3) Chỉ đạo hoạt động sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc bà con gieo 

trồng các cây trồng vụ đông xuân đảm bảo kịp thời vụ. Tăng cường chỉ đạo thực 

hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, đôn đốc thực hiện đưa chuồng nuôi gia 

súc ra khỏi gầm sàn nhà theo kế hoạch.  

4) Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị. Hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chung thị trấn Quảng Uyên, giai đoạn 2021-2035 trình HĐND huyện thông 

qua. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU về tiếp tục xây dựng, 

phát triển đô thị Phục Hòa, huyện Quảng Hoà năm 2023. Tập trung đẩy nhanh tiến 

độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới trong năm 2023. 

5) Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2022;  Đẩy mạnh 

công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn. 

6) Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động các dịch vụ văn hóa công cộng: 

Karaoke, internet, lưu trú, trên địa bàn. Tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao 

cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; giải Việt dã năm 2023. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức giải đua xe đạp xuyên biên giới năm 2023 

7) Chỉ đạo các đơn vị trường học duy trì thực hiện tốt chương trình theo kế 

hoạch năm học 2022 – 2023. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe cho người dân. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách 

cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách đối với vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn. 



2 

 

 

8) Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, công tác quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức. Tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nâng 

cao kỷ cương, kỷ luật công vụ. 

9) Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên địa 

bàn, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra không để bị động bất ngờ, đảm bảo 

an ninh chính trị, an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Duy trì 

thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 03 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng 

theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP. 

10) Tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, nắm 

chắc tình hình trên các lĩnh vực; Tăng cường công tác phòng, ngừa, phát hiện, đấu 

tranh với các loại tội phạm. Bảo đảm ANTT, an toàn các Lễ hội Xuân trên địa bàn. 

11) Tiếp tục triển khai kế hoạch công tác đối ngoại năm 2023. Duy trì mối 

quan hệ hữu nghị với huyện Long Châu (Trung Quốc), phối hợp trong quản lý đường 

biên, mốc giới, giải quyết các vụ việc phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự khu vực 

biên giới. Giám sát công tác xây dựng các công trình trên tuyến biên giới. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ TRONG THÁNG 3  

(Chi tiết tại biểu kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 của UBND huyện, các 

phòng ban, đơn vị chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. 

2. Giao văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các phòng ban, 

đơn vị tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo UBND huyện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP, CVTH; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 



CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN QUẢNG HÒA THÁNG 3 NĂM 2023 

(kèm theo Chương trình số    /CTr-UBND ngày    tháng 03 năm 2023 của UBND huyện Quảng Hòa) 

 

STT Nội dung chương trình công tác Đơn vị tham mưu thực hiện Ghi chú 

1  
Chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 

2023 
Phòng Nông nghiệp 

 

2  
Kế hoạch, phương án phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2023 
Phòng Nông nghiệp NVCT 

3  
Phối hợp với UBND xã Tự Do xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề đan lát, 

làm ngói 
Phòng Nông nghiệp 

 

4  Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quảng Uyên, GĐ 2021-2035 Phòng Kinh tế hạ tầng 
 

5  Phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, GĐ 2022-2030 Phòng Kinh tế hạ tầng NVCT 

6  
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Cao Bằng về xây dựng và phát triển đô 

thị Phục Hòa năm 2023 
Phòng Kinh tế hạ tầng NVCT 

7  
Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn 

Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2035, tỷ lệ 1/2000. 
Phòng Kinh tế hạ tầng  

8  Xây dựng kế hoạch kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2023 Phòng Tài nguyên và MT  
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STT Nội dung chương trình công tác Đơn vị tham mưu thực hiện Ghi chú 

9  Kế hoạch kiểm tra công tác môi trường, khoáng sản Phòng Tài nguyên và MT NVCT 

10  Hội nghị giao ban với công chức địa chính xã, thị trấn Phòng Tài nguyên và MT NVCT 

11  Quyết toán kinh phí mục tiêu ngân sách xã, ngân sách huyện năm 2022 Phòng Tài chính kế hoạch  

12  Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 Phòng Tài chính kế hoạch 
 

13  Duyệt quyết toán chi ngân sách các đơn vị dự toán cấp xã, cấp huyện năm 2022 Phòng Tài chính kế hoạch 
 

14  

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung các dự án trên địa bàn 

huyện Quảng Hòa tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Phòng Tài chính kế hoạch 

 

15  Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (lần 7) Phòng Tài chính kế hoạch 
 

16  Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2) Phòng Tài chính kế hoạch 
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STT Nội dung chương trình công tác Đơn vị tham mưu thực hiện Ghi chú 

17  

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 

11/11/2022 của HĐND huyện Quảng Hòa về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực 

hiện các Chương trình MTQG năm 2022 (lần 1) 

Phòng Tài chính kế hoạch 
 

18  
Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc chuyển nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2022 

sang  năm 2023 thành vốn đầu tư công năm 2023. 
Phòng Tài chính kế hoạch 

 

19  Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 1) Phòng Tài chính kế hoạch 
 

20  

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số21/NQ-

HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Quảng Hoà về Kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội năm 2023 

Phòng Tài chính kế hoạch 
 

21  Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; giải Việt dã năm 2023 Phòng Văn hóa thông tin 
 

22  Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội Nàng Hai xã Tiên Thành Phòng Văn hóa Thông tin 
 

23  
Chỉ đạo Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi hát dân ca Trình diễn trang phục dân tộc 

năm 2023 
Phòng Văn hóa Thông tin 

 

24  
Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động các dịch vụ văn hóa công cộng: Karaoke, 

internet, lưu trú... 
Phòng Văn hóa Thông tin 
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STT Nội dung chương trình công tác Đơn vị tham mưu thực hiện Ghi chú 

25  Kế hoạch Phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện Quảng Hòa năm 2023 Phòng Lao động TB&XH 
 

26  Xây dựng kế hoạch công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2023 Phòng Lao động TB&XH NVCT 

27  Kế hoạch công tác dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2023 Phòng Lao động TB&XH NVCT 

28  Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 Phòng nội vụ 
 

29  Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã năm 2023 Phòng nội vụ 
 

30  Kế hoạch Dân vận chính quyền năm 2023 Phòng Nội vụ NVCT 

31  Kế hoạch thực hiện dự án thành lập bản đồ hành chính cấp huyện Phòng Nội vụ NVCT 

32  Kế hoạch thi tìm hiểu CCHC trên địa bàn huyện Phòng Nội vụ NVCT 
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STT Nội dung chương trình công tác Đơn vị tham mưu thực hiện Ghi chú 

33  Kế hoạch thực hiện công tác quản lý hội năm 2023 Phòng Nội vụ NVCT 

34  
Tờ trình, dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa 

nhiệm kỳ2021-2026 
Phòng Nội vụ  

35  
Tờ trình, dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân 

huyện Quảng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 
Phòng Nội vụ  

36  Kế hoạch công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023 Công an huyện 
 

37  
Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình và bạo loạn trên địa bàn huyện 

Quảng Hòa năm 2023 
Công an huyện 

 

38  Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 Công an huyện 
 

39  Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm của BCĐ 138 năm 2023 Công an huyện NVCT 

40  Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm về ma túy của BCĐ 138 năm 2023 Công an huyện NVCT 



6 

 

 

STT Nội dung chương trình công tác Đơn vị tham mưu thực hiện Ghi chú 

41  Kế hoạch công tác Quốc phòng địa phương năm 2023 Ban CHQS huyện 
 

42  Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 Ban CHQS huyện 
 

43  
Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong, sau tết Nguyên đán và mùa Lế hội 

Xuân 2023 
Văn phòng HĐND&UBND 

 

44  

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên môn y tế, Luật khám chữa bệnh, Luật 

Dược tại các cơ sở y tế công lập và các cơ sở hành nghề y- dược tư nhân quý I năm 

2023 

Văn phòng HĐND&UBND 
 

45  Xây dựng Chương trình công tác quý II năm 2023. Văn phòng HĐND&UBND 
 

46  
Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tháng 3, quý I, 

phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. 
Văn phòng HĐND&UBND 

 

47  
Họp thường kỳ quý I năm 2023 để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế, xã hội tháng 3, quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 
Văn phòng HĐND&UBND 

 

48  Tham mưu tổ chức kỳ họp HĐND huyện (Chuyên đề) Văn phòng HĐND&UBND 
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