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 Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng    năm 2022  

CHƯƠNG TRÌNH  

Công tác tháng 6/2022 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 

6/2022 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. 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; 

3. Chỉ đạo Tổ chức hội nghị giải ngân vốn đầu tư năm 2022. Hướng dẫn, 

thực hiện giải ngân các nguồn vốn Chương trình NTM năm 2022. Triển khai 

nhiệm vụ quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; Chỉ 

đạo hoàn thành công tác kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và đẩy mạnh 

thực hiện triển khai hóa đơn điện tử. 

4. Chỉ đạo công tác triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, tổ chức 

làm việc với các xã nông thôn mới; tổ chức tuyên truyền, triển khai công tác xây 

dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn; kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, làm 

việc với Công ty thủy nông về công tác khắc phục, sửa chữa các công trình thủy 

lợi. 

5. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2022 – HĐND thành phố khóa 22 nhiệm kỳ 2021-2026. 

6. Chỉ đạo theo dõi dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm, triển khai tiêm phòng 

dịch bệnh cho gia súc gia cầm. 

7. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội 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. 



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

học và hoàn thành kế hoạch giáo dục đối với các cấp học. Triển khai công tác 

đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến 

ngành giáo dục Thành phố năm 2022. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ 

cho công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. 

9. Chỉ đạo thực hiện 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 và các ngày lễ, sự kiện chính trị 

quan trọng diễn ra trong tháng.  

10. Chỉ đạo triển khai kế hoạch cải thiện môi trường nông thôn năm 2022; 

kiểm tra và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

11. Tiếp tục thực hiện công tác GPMB, thi công, giám sát, quản lý chất 

lượng đối với các dự án đã được triển khai. Đối với các dự án khác: tiếp tục bám 

sát theo chỉ đạo của cấp trên để hoàn thiện các hồ sơ pháp lý đối với các dự án. 

Thực hiện các thủ tục tiếp theo để thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất 

theo kế hoạch đề ra. 

12. Chỉ đạo triển khai việc thực hiện công tác dịch vụ công ích năm 2022. 

13. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ cán bộ, công chức, viên 

chức của Thành phố. 

14. Chỉ đạo rà soát thực hiện cắm biển cấm đỗ xe tại một số tuyến đường 

phù hợp với quy định, đặc biệt là trước cổng một số cơ quan trên địa bàn 

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

kinh tế xã hội tháng 6/2022, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2022. 

16. Chỉ đạo đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 

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

6/2022. 

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 6/2022 của UBND Thành phố. 

 Căn cứ Chương trình công tác tháng 6/2022 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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