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I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích các trà lúa mùa đã chín;

triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sản
xuất, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, cung ứng đủ, kịp thời giống, chú trọng đưa các
giống mới, năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021.
Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.
Chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng
trên đất lúa giai đoạn 2018 - 2020 theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày
10/11/2017 của UBND huyện Lương Tài.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã, thị trấn một sản phẩm
(OCOP); chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp phát triển và xây dựng nhãn
hiệu cho các sản phẩm OCOP. Phấn đấu huyện và các xã tiếp tục duy trì, nâng cao
chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn Nông thôn mới; tổ chức rà soát, đánh giá các xã
theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.
2. Chỉ đạo thu ngân sách quý IV năm 2020, tập trung vào một số chỉ tiêu và
đơn vị thu đạt thấp, phấn đấu thu vượt dự toán được giao. Tăng cường công tác
quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên các lĩnh vực, bảo
đảm bình ổn giá thị trường. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, đề xuất
phương án đảm bảo kinh phí cho các đơn vị tự cân đối ngân sách nhằm đảm bảo
không nợ lương, phụ cấp và các khoản chi khác.
3. Phối hợp chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây
dựng, thực hiện các biện pháp đảm bảo tiến độ giải ngân các công trình XDCB,
hạn chế tối đa việc thu hồi vốn vào cuối năm. Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch
đầu tư XDCB năm 2021. Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án
được phê duyệt; chỉ đạo cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân
theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; phối
hợp thực hiện vận chuyển rác thải về khu xử lý theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi
trường và mỹ quan đô thị. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu xử lý rác thải
tập trung và đường dẫn vào Khu xử lý rác thải tập trung của huyện.
4. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các địa phương đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng thành
công Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần

thứ XIII của Đảng; kỷ niệm các ngày lễ, ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10),
ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), đồng thời thực hiện các
nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn
PCCC trên địa bàn, đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân
PCCC” (4/10/2020) và “Tháng an toàn PCCC” (tháng 10/2020).
5. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng,
chống đại dịch Covid-19 trong tình hình mới. Duy trì hệ thống giám sát dịch chủ
động, không để bùng phát dịch trên địa bàn; xây dựng cụ thể các phương án ứng
phó nhằm đáp ứng với những tình huống dịch có thể xảy ra.
6. Duy trì công tác tiếp công dân; tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm các
quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra; xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo
đúng trình tự và thẩm quyền; tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch.
Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các tệ
nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sự địa phương. Tổ chức hoàn thành
tốt nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng thường trực, dự bị động viên theo kế hoạch.
II. NHỮNG CUỘC HỌP CHÍNH
* Họp UBND Huyện dự kiến sau ngày 11/10/2020 thông qua:
1. Kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2020 (Phòng Nông nghiệp và
PTNT chuẩn bị).
2. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn
theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
(Phòng Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Trung tâm
GDNN-GDTX, các Đoàn thể huyện chuẩn bị).
3. Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Phòng Tài chính - KH chuẩn bị).
4. Báo cáo kết quả quản lý sử dụng các khoản thu - chi (thỏa thuận và tự
nguyện) năm học 2019 - 2020 và kế hoạch thực hiện các khoản thu (thỏa thuận và
tự nguyện) năm học 2020 - 2021 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa
bàn huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị).
5. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ kinh phí và thưởng cho thôn, làng
giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liên tục trên địa bàn huyện Lương Tài, giai
đoạn 2016 - 2020; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo” (Phòng
Văn hóa - Thông tin chuẩn bị).
6. Báo cáo kết quả thực hiện đề án “Hỗ trợ thực hiện điện táng, hỏa táng trên
địa bàn huyện; giai đoạn 2016 - 2020; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn
tiếp theo” (Phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị).
7. Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan
Nhà nước năm 2020; nhiệm vụ năm 2021 (Phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị).
8. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày
08/10/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch sinh thái trên
địa bàn huyện; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo (Phòng
Kinh tế & Hạ tầng chuẩn bị).

9. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
(Phòng Nội vụ chuẩn bị).
10. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
(Phòng Nội vụ chuẩn bị).
Trên đây là Chương trình công tác tháng 10 của UBND Huyện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND Tỉnh;
(B/c)
- TT HU, TT HĐND Huyện;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐVP, TH.
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