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I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương gieo trồng các loại cây trồng 

vụ hè thu; tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng; triển khai liên 

kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các loại cây trồng; đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn sự nghiệp; tuyên truyền vận động nhân dân tu sửa, nạo vét kênh mương 

để đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tiếp tục tập trung thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, vật nuôi, nhất là dịch 

Tả lợn Châu Phi; thực hiện mô hình chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học; triển khai 

công tác trồng rừng mới vụ hè thu; thực hiện tốt công tác chăm sóc, khoanh nuôi, 

quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Theo dõi tình hình thời tiết, chủ 

động các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; tiến hành khắc 

phục thiệt hại do mưa bão đối với các trường học trên địa bàn. Tiếp tục tập trung 

chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng NTM theo kế hoạch; đôn đốc, hỗ trợ xã 

Đức Long thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đúng tiến độ; tiếp tục 

di dời chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà theo kế hoạch. (Đồng chí 

Đàm Thanh Hưởng- Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu thực hiện). 

2. Tài nguyên - Môi trường, giải phóng mặt bằng 

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường; 

thực hiện công tác quy hoạch ruộng đất giai đoạn 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021; tổ chức thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đặc 

biệt ngăn chặn, xử lý các trường hợp khai thác trái phép; giải quyết dứt điểm các 

vụ việc khiếu nại về đất đai trên địa bàn.(Đồng chí Đàm Thanh Hưởng- Phó Chủ 

tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Tài nguyên- Môi trường chủ trì tham mưu thực 

hiện). 

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các 

công trình, dự án; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp khu dân cư Gốm sứ Cầu Khanh, 

khu chợ cũ, khu Bản Vạn 2, khu hợp tác xã Gốm sứ, khu Soóc Hoáng- Lỏ Phon 

theo kế hoạch; chi trả tiền bồi thường công trình Đường vào Trung đoàn 852 (xã 

Ngũ Lão). (Đồng chí Đàm Thanh Hưởng- Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng chủ trì tham mưu thực hiện). 
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3. Kinh tế và Hạ tầng, xây dựng cơ bản 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; thẩm định và cấp phép các hồ sơ 

về kinh doanh buôn bán thuốc lá và rượu trên địa bàn. Đôn đốc các nhà thầu thi 

công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phấn đấu hoàn thành khối lượng 

cao nhất và đạt tỷ lệ giải ngân mốc thời điểm 30/9/2020. Tiếp tục thực hiện tốt 

công tác quy hoạch, trật tự đô thị, quản lý hành lang an toàn giao thông, xây dựng 

tuyến phố văn minh dọc đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Nước Hai. (Đồng 

chí Bế Đặng Chuyên - Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì tham mưu thực hiện). 

4. Tài chính- Kế hoạch, thuế, ngân hàng, kho bạc 

Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự toán thu chi 

ngân sách nhà nước năm 2021; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo công tác thu ngân sách, rà 

soát khai thác tốt các nguồn thu, thu đúng, thu đủ và kịp thời, nhất là các nguồn thu 

cân đối. (Đồng chí Bế Đặng Chuyên - Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Chi cục thuế 

Hoà An, Phòng Tài chính - kế hoạch chủ trì tham mưu thực hiện). 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác huy động vốn, đảm bảo an toàn trong thanh 

toán đối với khách hàng; tăng cường đôn đốc xử lý nợ quá hạn, nợ lãi tồn đọng; 

tiếp tục duy trì tốt hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội tại các điểm giao 

dịch lưu động tại các xã, thị trấn. (Đồng chí Bế Đặng Chuyên - Chủ tịch UBND 

huyện chỉ đạo, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoà 

An, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hoà An, PGD Ngân hàng Liên Việt, Phòng 

giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển chủ trì tham mưu thực hiện). 

Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm 

vụ chi theo dự toán được giao. (Đồng chí Bế Đặng Chuyên - Chủ tịch UBND 

huyện chỉ đạo, Kho bạc Nhà nước Hòa An chủ trì tham mưu thực hiện). 

II. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

1. Văn hóa - Thông tin, Truyền thanh - Truyền hình 

Duy trì công tác kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa 

công cộng trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ 

chính trị của Đảng, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền kỷ niệm 

các ngày lễ lớn như: tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2020); 70 năm chiến thắng biên 

giới; 70 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950-03/10/2020)...; Duy trì công 

tác kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Thư viện tiếp tục duy 

trì tốt hoạt động phục vụ độc giả. Thực hiện thường xuyên việc gửi tin, bài phát 

sóng tại Đài phát thanh truyền hình Cao Bằng. (Đồng chí Đàm Thế Trang - Phó 

chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa 

và Truyền thông chủ trì tham mưu thực hiện). 
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2. Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

Tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước về Bảo hiểm Y tế; thanh tra, 

kiểm tra hoạt động của các đơn vị y tế, các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, an 

toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện; chủ động thực hiện công tác theo dõi, 

giám sát phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn huyện đặc biệt dịch bệnh Covid-19; 

tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc duy trì hoạt động của các khu 

cách ly, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; giám 

sát các Chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế; tăng cường công tác truyền thông 

giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình. (Đồng 

chí Đàm Thế Trang - Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng y tế, Trung tâm Y 

tế huyện Hòa An tham mưu thực hiện). 

3. Lao động - Thương binh và xã hội 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác lao động, việc làm; tổng hợp kết quả rà soát 

cập nhật bổ sung nhu cầu đào tạo nghề cho Lao động nông thôn năm 2020; tổng 

hợp kết quả thu thập thông tin lưu trữ thông tin thị trường lao động trên địa bàn 

năm 2020; giải quyết các chế độ chính sách đúng, đủ, kịp thời cho các đối tượng. 

Thực hiện công tác rà soát hộ nghèo năm 2020 và xóa hộ nghèo trong diện người 

có công. (Đồng chí Đàm Thế Trang - Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu thực hiện). 

4. Giáo dục và Đào tạo  

Chỉ đạo các đơn vị trường học cho học sinh tựu trường và thực hiện Kế 

hoạch thời gian năm học 2020- 2021 theo quy định; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ 

chức Lễ Khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; thực hiện tốt 

công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, công tác giáo dục dân tộc, các chế độ 

chính sách cho học sinh và giáo viên. (Đồng chí Đàm Thế Trang - Phó chủ tịch 

UBND huyện chỉ đạo, Phòng GD&Đ chủ trì tham mưu thực hiện). 

III. NỘI VỤ, TƯ PHÁP, THANH TRA, DÂN TỘC 

1. Nội vụ 

Duy trì và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính, 

trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính, cải thiện các 

chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI; sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành iOffice, phần mềm một cửa điện tử VNPT- IGATE; duy trì và nâng 

cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành 

chính của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; tăng cường sự năng động, sáng 

tạo và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị 

trong việc tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, điều hành công việc. 

Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức; 

xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho công chức, viên chức 

trên địa bàn huyện.  

Tiếp tục cấp giấy chứng nhận Huân, Huy chương kháng chiến cho các đối 

tượng đã có thành tích trong kháng chiến chống Mỹ; đề nghị cấp trên xem xét trình 

Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cho 01 cá nhân; hướng dẫn 
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khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; giới thiệu 

gương điển hình tiên tiến của Huyện về Ban thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ theo 

quy định. 

Đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra thẩm định hồ sơ, giải quyết 

các chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến; chính sách đối với các Hội có tính chất đặc thù và công tác 

thanh niên của huyện.  

Hướng dẫn các xã có hoạt động Đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật 

Tín ngưỡng, Tôn giáo. Nắm bắt các hoạt động Tôn giáo tại các xã có đạo và tình 

hình an ninh chính trị tại vùng tôn giáo. 

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn lập hồ sơ công việc và nộp lưu 

vào lưu trữ cơ quan. 

(Đồng chí Bế Đặng Chuyên - Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Nội vụ 

chủ trì tham mưu thực hiện). 

2. Tư pháp, thi hành án 

Tiếp tục góp ý, lấy ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật; góp ý với các 

văn bản cấp xã ban hành chưa đúng quy định và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 

bỏ các văn bản chưa đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015; kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành 

chính năm 2020; trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 tại các cơ 

quan tố tụng huyện Hòa An; kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; thực hiện 

công tác phổ biến các nội dung liên quan đến các Luật mới được ban hành, triển 

khai ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. Tiếp 

nhận và giải quyết các việc đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực. Thực hiện việc 

kiểm tra công tác Tư pháp tại một số xã trên địa bàn. (Đồng chí Bế Đặng Chuyên - 

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu thực hiện). 

Thụ lý và ra quyết định thi hành án đối với các bản án, quyết định của Tòa 

án đã có hiệu lực pháp luật đảm bảo đúng thời gian và nội dung theo quy định của 

pháp luật; đảm bảo việc phân loại án chính xác đối với án có điều kiện thi hành. 

(Đồng chí Bế Đặng Chuyên - Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Chi cục thi hành án 

dân sự chủ trì tham mưu thực hiện). 

3. Thanh tra - tiếp dân 

Tiếp tục thanh tra hành chính đối với UBND xã Trương Lương; báo cáo xin 

ý kiến của UBND tỉnh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ gia 

đình, cá nhân nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước tại Phố 

Giữa, thị trấn Nước Hai; tổ chức thực hiện thanh tra trách nhiệm, quy trình cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Giới, thường trú tại xóm 

Nà Luông, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; kiểm tra việc thực hiện 

kế hoạch công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra theo qui định của pháp luật. Duy 

trì công tác tiếp công dân và chỉ đạo xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, trong 

đó tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tổ chức thực hiện công tác 
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tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; báo cáo 

Thanh tra tỉnh Cao Bằng về tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ 

người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực. (Đồng chí Bế Đặng Chuyên - 

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND, Ban tiếp 

công dân chủ trì tham mưu thực hiện). 

4. Công tác Dân tộc 

Tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc các xã triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, 

duy tu bảo dưỡng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo – Chương trình 135 năm 2020; kiểm tra tiến độ 

thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa 

sinh kế; thường xuyên nắm bắt tình hình các hộ dân di cư tự do trên địa bàn. (Đồng 

chí Đàm Thanh Hưởng - Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Phòng Dân tộc chủ 

trì tham mưu thực hiện). 

IV. AN NINH - QUỐC PHÒNG 

1. An ninh trật tự 

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao 

thông trên địa bàn; tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình an ninh nông thôn, an ninh 

dân tộc tôn giáo nhất là hoạt động của các đối tượng theo tổ chức bất hợp pháp 

Dương Văn Mình tại Văn Thụ, Nam Tuấn. (Đồng chí Bế Đặng Chuyên - Chủ tịch 

UBND huyện chỉ đạo, Công an huyện chủ trì tham mưu thực hiện). 

2. Quốc phòng 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác quốc phòng, 

quân sự địa phương; tổ chức diễn tập phòng thủ cấp xã theo kế hoạch. (Đồng chí 

Bế Đặng Chuyên - Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, Ban chỉ huy quân sự huyện chủ 

trì tham mưu thực hiện). 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND huyện, các 

đồng chí Uỷ viên UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung được 

phân công; chủ động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, các 

xã, thị trấn để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy;                                                                              
- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- TT. UBMTTQVN huyện; 

- VP. Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Công an, BCHQS huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT.                          

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Bế Đặng Chuyên 
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