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CHƯƠNG TRÌNH  

Công tác tháng 7 năm 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 7 

năm 2022 cụ thể như sau: 

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

1. Tiếp tục chỉ đạo 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 Lập kế hoạch xây dựng dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch 

tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025; Lập Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế 

hoạch đầu tư công năm 2023 và hoàn thiện các văn bản sau kỳ họp HĐND 

thành phố giữa năm. 

4. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 

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

5. Chỉ đạo rà soát đánh giá lại kết quả thực hiện Chương trình NTM khi 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phù hợp với Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 mới ban hành. 

Chỉ đạo Rà soát, đánh giá điều kiện của các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm 

trên địa bàn thành phố Cao Bằng để hỗ trợ theo Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng và theo dõi dịch bệnh đàn gia súc, gia 

cầm, triển khai tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc gia cầm. 

6. 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; tổ 

chức kiểm tra liên ngành các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân đợt II năm 2022 

trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo hoàn thành các điều kiện đưa chợ Sông Hiến 

vào hoạt động trong quý III/2022. 



7. Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai kế hoạch cải 

tạo, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất một số trường học; kế hoạch bổ sung 

trang thiết bị dạy học cho giáo viên và học sinh theo chế độ…để kịp thời chuẩn 

bị đón năm học mới 2022-2023. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho 

công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn thành phố.  

8. 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.  

9. Chỉ đạo thực hiện hoàn thiện các thủ tục đấu giá đất và tài sản trên đất 

đối với các địa chỉ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2088/QĐ- 

UBND. 

10. Chỉ đạo lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Cao Bằng. 

11. Chỉ đạo xây dựng danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá và 

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND cấp huyện, chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai 

Thành phố; Ban hành hướng dẫn về quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn 

12. Kiểm tra việc triển khai mô hình phân loại và xử lý chất thải hữu cơ 

tại nguồn tại 03 xã nông thôn mới. Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ 

sinh. 

13. Chỉ đạo kiểm tra và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái 

phép trên địa bàn. 

 14.  Chỉ đạo tổ chức họp lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư, họp nội bộ 

thông qua phương án quy hoạch, trình cấp thẩm quyền thẩm định đồ án. 

 15. Chỉ đạo thực hiện hoàn thiện các văn bản thực hiện Nghị quyết 07. 

 16. Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm xác định vị trí viên chức của 

Ban Quản lý chợ thành phố Cao Bằng; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục 

kết luận thanh tra công tác nội vụ của Sở Nội vụ. 

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

lượng đối với các dự án đã được triển khai. Tiến hành bàn giao những diện tích 

đã GPMB xong cho chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Đối với các 

dự án khác: tiếp tục bám sát theo chỉ đạo của cấp trên để hoàn thiện các hồ sơ 

pháp lý. Thực hiện các thủ tục tiếp theo để thực hiện công tác đấu giá quyền sử 

dụng đất theo kế hoạch đề ra. Trong tháng 7 sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất đối với: Dãy lô A7 thuộc Khu tái định cư 1, phường Sông Hiến, TP Cao 

Bằng (12 lô).  

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

19. Chỉ đạo thực hiện công tác dịch vụ công ích năm 2022. 



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

chức của Thành phố. 

21. 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 

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

kinh tế xã hội tháng 7/2022, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2022. 

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

7/2022. 

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 7/2022 của UBND Thành phố. 

 Căn cứ Chương trình công tác tháng 7/2022 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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