
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:24/KH-UBND                                                                    Tam Bình, ngày 29  tháng 3  năm 2017 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2017 

 

 

THỜI 

GIAN 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Tháng 4 

- Tập trung lãnh đạo công tác mùa khô, triển khai công trình xây 

dựng cơ bản các xã điểm xây dựng nông thôn mới; thu các nguồn 

ngân sách, quỹ.... 

- Các ngành chuyên môn liên quan, UBND xã - 

thị trấn. 

- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch của ngành thực hiện chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân huyện giao. 

- Các ngành liên quan. 

- Các xã điểm hoàn thành lấy ý kiến và xây dựng kế hoạch sản xuất 2 

vụ lúa trong năm; kế hoạch cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. 

- Phòng Nông nghiệp - PTNT, UBND xã - thị 

trấn. 

- Xã Hậu Lộc tập trung hoàn thành 19 tiêu chí trong quý II/2017; các 

xã Hòa Hiệp, Tân Phú đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí nội lực; các 

xã còn lại thực hiện các nội dung tiêu chí đã đăng ký năm 2017. 

- BCĐ huyện, các ngành liên quan, UBND xã. 

- Triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự đô thị, giải tỏa lấn 

chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn huyện. 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng, các ngành liên quan, 

UBND xã - thị trấn. 

- Tiếp tục khắc phục những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh thực 

hiện dự án VLAP để hoàn chỉnh thủ tục, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho nhân dân. 

- Phòng TN-MT, Văn phòng Đăng ký đất đai, 

UBND xã - thị trấn. 
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- Lãnh đạo tốt công tác ôn, luyện thi các cấp học; nâng cao chất lượng 

giáo dục ở các cấp học. 

- Phòng Giáo dục - Đào tạo 

- Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Chol Chnăm 

Thmây, hoàn thành nhà ở cho hộ nghèo dân tộc Khmer. 

- Phòng VHTT, Dân tộc, Lao động - TBXH, 

UBND xã Loan Mỹ. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ 

niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 

nước. 

- Phòng VHTT 

- Lãnh đạo triển khai kế hoạch phòng, chống các loại dịch bệnh nguy 

hiểm, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tăng 

cường kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa, Phòng Y 

tế. 

- Lãnh đạo điều chỉnh, bổ sung và xây dựng kế hoạch chiến đấu dài 

hạn, ngắn hạn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện và hệ thống văn kiện 

chiến đấu cấp xã - thị trấn. Chỉ đạo các xã - thị trấn tổ chức kỷ niệm 

82 năm ngày thành lập lực lượng Dân quân tự vệ; thực hiện kết nạp, 

giải ngạch Dân quân tự vệ. 

- Hồ sơ chính sách cán bộ làm công tác binh vận. 

- Quân sự huyện, UBND xã, thị trấn. 

 

 

 

- Quân sự huyện, Nội vụ, Lao động - TBXH, 

UBND xã - thị trấn 

- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự 

các ngày lễ kỷ niệm và tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. 

Công an, Quân sự huyện 

 

 

 

- Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Gắn 

với đẩy mạnh trồng rau màu, chăn nuôi, vườn. 

- Phòng Nông nghiệp - PTNT, UBND xã- thị 

trấn. 

- Lãnh đạo công tác thu thuế, xử lý nợ thuế; xây dụng cơ bản. - Các ngành chuyên môn liên quan, UBND xã - 
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Tháng 5 

- Thực hiện hồ sơ dự án VLAP. thị trấn. 

- Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới. - Thường trực Ban Chỉ đạo, UBND xã. 

- Quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã 

hội, người có công trên địa bàn, công tác giảm nghèo... 

- Quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh trên người. Lãnh đạo 

công tác vận động tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện 

- Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội. 

 

- Trung tâm y tế, Phòng Y tế, ngành liên quan, 

UBND xã - TT. 

- Lãnh đạo tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Phòng Giáo dục - Đào tạo 

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện cho các đối tượng đảm 

bảo theo kế hoạch đề ra. Quan tâm kiểm tra công tác phòng chống 

cháy, nổ trong mùa khô.  

- Quan tâm công tác thi hành án dân sự, công tác hòa giải ở cơ sở, 

giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.  

- Quân sự, Công an huyện và các ngành thực thi 

pháp luật. 

Tháng 6 

- Lãnh đạo có hiệu quả chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp.  - Phòng Nông nghiệp - PTNT, UBND xã - thị 

trấn. 

- Quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - dịch vụ, 

làng nghề. 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp - PTNT. 

- Thực hiện hồ sơ dự án VLAP. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là 

đối với các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới.  

- Lãnh đạo khắc phục các hạn chế liên quan đến Phòng Công thương 

cũ. 

- Ngành chuyên môn liên quan, UBND xã - thị 

trấn. 

- Ngành chuyên môn liên quan, UBND xã - thị 

trấn. 

- Tổ công tác. 
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- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm 

cho lao động nông thôn. 

- Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các dự án hỗ trợ nâng cao đời sống 

người dân vùng đồng bào dân tộc xã Loan Mỹ. 

- Phòng Lao động, thương binh- xã hội; Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên; UBND xã - thị trấn. 

- Tiếp tục quan tâm công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự 

an toàn xã hội, kéo giảm số vụ vi phạm trật tự xã hội, tai nạn giao 

thông. 

- Công an, Quân sự huyện. 

- Thường xuyên lãnh đạo nâng cao chất lượng thi hành án dân sự. 

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

- Các ngành thực thi pháp luật. 

- Lãnh đạo các ngành tham mưu văn kiện phục vụ kỳ họp HĐND 

giữa năm. 

- Các ngành liên quan. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

- TT. HU;                                CHỦ TỊCH                           

- TT. HĐND;                                                                                                                        

- Thành viên UBND huyện; 

- Các ngành Khối nhà nước; 

- UBND xã, thị trấn; 

- LĐVP; 

- Các khối NCTH;                                                                                                                                                   Trần Văn Dũng 

- Lưu:  VT.                                                                                                                                                              
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