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 Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng    năm 2022  

CHƯƠNG TRÌNH  

Công tác tháng 4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2022 và tình hình thực hiện nhiệm vụ 

được giao, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình công tác tháng 

4/2022 cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 

vừa bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022 được giao. 

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022; triển 

khai công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn ngân sách các Chương trình 

mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách có tính chất đầu tư. 

3. Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai mô hình phân loại và xử lý chất thải hữu 

cơ tại nguồn tại 03 xã nông thôn mới. 

4. Chỉ đạo công tác phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

thương mại dịch vụ, du lịch và sản xuất nông, lâm nghiệp. Tiếp tục đẩy nhanh 

tiến độ chuyển đổi mô hình quản lý, sắp xếp lại các chợ, để phù hợp với công 

năng sử dụng. Chăm sóc, phòng trừ kịp thời các loại dịch, bệnh hại trên cây 

trồng, vật nuôi; công tác phòng, dập dịch tả lợn Châu Phi và hỗ trợ cho người 

chăn nuôi bị thiệt hại. 

5. Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp 

chuyên đề) Hội đồng nhân dân khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

6. Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị tại các xã, phường; xử lý nghiêm 

những trường hợp vi phạm quản lý trật tự xây dựng; chỉ đạo tổ chức ra quân thiết lập 

trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố; 

7. Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình, 

dự án trên địa bàn. 

8. Chỉ đạo thực hiện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tặng quà cho các đối 

tượng chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; tiếp tục vận động, kêu gọi xã 

hội hóa thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2022. Thực hiện tốt 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ 

sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. 



9. Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức tốt hoạt động dạy học 

trực tiếp phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19. 

10. Chỉ đạo ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa- Du lịch Non 

nước Cao bằng; thực hiện phóng sự chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập và 

phát triển thành phố Cao Bằng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng 

các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm lớn của đất nước: 47 năm Ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 152 năm Ngày sinh V.I. 

Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022); Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và các ngày 

lễ, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng. 

11. Chỉ đạo triển khai các Kế hoạch thực hiện các Đề án của Thành ủy Cao 

Bằng tại Kế hoạch số 72-KH/TU. 

12. Chỉ đạo triển khai đánh giá công tác thực hiện các mục tiêu phát triển 

kinh tế xã hội tháng 4/2022, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2022. 

13. Chỉ đạo thực hiện bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, 

trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ 

trên địa bàn.  

14. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và phát sinh tháng 

4/2022. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

  (Có biểu chi tiết nhiệm vụ và phân công thực hiện theo Phụ lục gửi kèm) 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện các nhiệm vụ của UBND 

thành phố rà soát các nhiệm vụ được giao, có văn bản giải trình Chủ tịch UBND 

thành phố các công việc chưa thực hiện, thực hiện chậm và đề nghị bổ sung tiếp 

vào chương trình công tác tháng 4/2022 của UBND Thành phố. 

 Căn cứ Chương trình công tác tháng 4/2022 của UBND thành phố các cơ 

quan, đơn vị, UBND 11 phường xã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo thực 

hiện, khi có sự thay đổi, bổ sung chương trình, kịp thời báo cáo UBND thành phố 

sửa đổi, bổ sung theo quy định, đảm bảo triển khai thực hiện tốt chương trình công 

tác năm 2022./. 

Nơi nhận: 

- TT Thành uỷ, HĐND thành phố (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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