
PHỤ LỤC 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

(Phụ lục kèm theo Chương trình số:           /CTr-UBND ngày         tháng     năm 2022 của UBND Thành phố Cao Bằng) 

LĨNH VỰC   THÁNG 3 Đơn vị thực hiện  

Công tác  

tuyên truyền 

- Chỉ đạo biên tập nội dung phù hợp theo tình hình dịch bệnh, tăng cường công tác 

tuyên truyền dịch bệnh Covid- 19 qua các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/3, Ngày 

quốc tế hạnh phúc 20/3; ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, 92 năm ngày thành lập 

Chi đảng bộ đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (1/4/1930 - 1/4/2022), ngày truyền thống Bộ 

đội Biên phòng... 

- Tập trung thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của 

thành phố và công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Thành ủy, UBND thành 

phố và hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể chính trị từ thành 

phố đến phường, xã. 

 Trung tâm VH&TT;  

Lĩnh vực kinh tế - 

Ngân sách 

- Đối chiếu rà soát các nguồn kinh phí và chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 

theo quy định 

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉnh lý số liệu theo quy định trong thời gian 

lập tổng quyết toán NSNN niên độ 2021 

- Xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2021 các đơn vị phòng, ban thuộc đơn 

vị dự toán ngân sách cấp thành phố; các đơn vị sự nghiệp và 11 xã, phường trực 

thuộc Thành phố 

- Xây dựng phương án bán đấu giá đất đối với các cơ sở nhà đất, bán tài sản trên đất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà đất được giao quản lý 

- Tổ chức Hội nghị thu ngân sách năm 2022 

-Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2022 

Phòng Tài chính- 

 kế hoạch 
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-Tổ chức hội nghị giải ngân vốn đầu tư năm 2022 

- Ban hành Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 

- Triển khai thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quyết toán dự án hoàn 

thành… theo kế hoạch 

- Ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm năm 2022 

- Ban hành Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2022. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh gia công tác phòng, chống đói rét cho gia súc, gam cầm 

năm 2022; 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện việc sử dụng nguồn nước đảm 

bảo; thường xuyên thực hiện việc tu sửa, nạo vét, khơi thông dòng chảy, gia cố các 

phai, đập, kênh, mương để khai thác hiệu quả nguồn nước phục vụ sản xuất nông 

nghiệp 

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2022 và triển khai đề án trồng 1 tỷ 

cây xanh giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn Thành phố 

- Chỉ đạo công tác trồng rừng sau khai thác và chăm sóc rừng lần 1 vụ Xuân 2022 và 

công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các xã triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới; 

- Phân bổ nguồn vốn nông thôn mới năm 2022 (khi được tỉnh phân bổ) 

- Thành lập Đoàn và tổ chức thẩm định, đánh giá xóm điểm NTM kiểu mẫu năm 

2021 trên địa bàn 3 xã NTM 

- Chỉ đạo tiếp tục chuẩn bị các nội dung thành phố Cao Băng hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới năm 2020 

- Chỉ đạo các xã, phường rà soát, lựa chọn, tổng hợp và đăng ký Chương trình mỗi 

xã 1 sản phẩm OCOP năm 2022 

 

Phòng Kinh tế  
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- Tiếp tục triển khai các nội dung cải tạo sửa chữa tại chợ Sông Bằng.  

- Chỉ đạo kiểm tra bảo vệ an ninh trật tự và an toàn PCCC tại các chợ trên địa bàn. 

- Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của chợ đối với các hộ 

kinh doanh, xử lý nghiêm đối với các hộ kinh doanh không chấp hành, cố tình vi 

phạm 

Ban Quản lý Chợ 

- Tiếp tục thực hiện công tác lập và trình UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án khu tái định cư và khu đô thị tại khu 2A, phường Đề Thám, 

thành phố Cao Bằng. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trên 

địa bàn. 

- Chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn 

giao đất ngoài thực địa đối với 04/16 lô đất tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp; Khu 

đất tổ 3 phường Sông Hiến; Khu đất tổ 4 phường Hòa Chung. 

Trung tâm PTQĐ - 

GPMB Thành phố 

Xây dựng cơ bản, 

tài nguyên môi 

trường, quản lý 

đô thị 

- Hoàn thiện việc xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình UBND tỉnh phê 

duyệt (sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định tỉnh). 

- Chỉ đạo tổng hợp và hoàn thành số liệu thống kê đất đai năm 2021.  

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với một số cơ sở, sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

- 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, tuyên truyền, nâng cao ý thức nhân dân trong việc 

phân loại rác tại nguồn 

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác khoáng 

sản trái phép trên địa bàn. 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

- Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công hoàn chỉnh công trình và sớm bàn giao đưa 

vào sử dụng; 

-  Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán 

Ban Quản lý Dự án ĐT 

và XD, Ban WB 
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gửi Chủ đầu tư để thanh toán theo chỉ tiêu đã giao 

-  Chỉ đạo giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc cho các công trình để đảm 

bảo hoàn thành tỷ lệ giải ngân đã cam kết. 

- Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo xây dựng thí điểm một số tuyến đườngphố thành 

đường một chiều và đỗ xe có thu phí trên địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao 

Bằng và trình UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo hoàn thiện và ban hành Kế hoạch Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 

03/11/2021 của Tỉnh Uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng 

thành phố Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại II, trở thành thành phố du lịch, văn minh 

- hiện đại giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030. 

- Tổ chức cuộc họp với Sở Xây dựng đề xuất các phương án nhằm tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc về quy hoạch trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo lập quy hoạch một số địa điểm làm bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn phường 

Hợp Giang. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Đề án phát triển GTNT trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại 11 xã, 

phường. 

- Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đầu tư hạ tầng cơ sở trên địa bàn 11 xã, phường 

theo Hướng dẫn số 3955/HD-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo phối hợp với nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa 

bàn Thành phố. 

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

Phòng QLĐT  

- Ban hành hướng dẫn quy trình xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, 

trật tự đô thị. 

- Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai tại 

Đội Quản lý Trật tự  

đô thị 



5 

 

phường Đề Thám 

- Chỉ đạo kiểm tra việc xử lý, duy trì về trật tự lòng đường vỉa hè, mỹ quan đô thị với 

các tuyến phố văn minh đô thị  

- Chỉ đạo rà soát các trường hợp vi phạm. Các trường hợp chưa nộp phạt vi phạm 

hành chính, đôn đốc UBND các xã, phường xử lý các vi phạm mới phát sinh và còn 

tồn đọng. 

Văn hóa - xã hội 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát huy giá trị di tích, di sản gắn với phát 

triển du lịch bền vững trên địa bàn thành phố Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030; 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3; 

- Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3; 

- Báo cáo tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI quí I; 

- Triển khai các văn bản tuyên truyền về công tác thông tin, truyền thông; an toàn 

thông tin...theo hướng dẫn của Sở TTTT; 

Phòng VHTT 

- Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục ôn luyện, bồi dưỡng kiến thức, tổ chức triển khai 

Kế hoạch nội dung chương trình dạy học học kỳ II năm học 2021-2022. 

- Chỉ đạo các trường học tiếp tục thực hiện kế hoạch ôn luyện, bồi dưỡng HSG, học 

sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu, kém.  

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện chương trình năm học 2021-2022 theo Kế hoạch phù hợp 

với diễn biến tình hình dịch bệnh và các chỉ đạo của cơ quan cấp trên. 

Phòng GDĐT Thành 

phố 

-  Tiếp tục kêu gọi, vận động tài trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thực 

hiện xóa nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong 

năm 2022. 

- Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở 

về năm 2022; 

- Ban hành Kế hoạch tuyên truyền chế độ, chính sách công tác người có công và bảo 

Phòng Lao động- TB và 

XH. 
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trợ xã hội; 

- Ban hành Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi; 

- Ban hành Kế hoạch cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa 

bàn thành phố Cao Bằng năm 2022 

-Ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 

2022; 

- Ban hành Kế hoạch, Chương trình trao quà cho NKT có hoàn cảnh đặc biệt nhân 

ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1980 - 18/4/2022); 

- Tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố 

đảm bảo kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu tối đa việc lây lan dịch bệnh;  

- Tổ chức kiểm tra liên ngành hành nghề y, dược tư nhân, mỹ phẩm đợt I/2021 

- Xây dựng Kế hoạch Tháng VSATTP 

Phòng Y tế, Trung tâm 

Y tế Thành phố; Đội 

QLTT số 1 

Công tác Nội vụ  

- Chỉ đạo rà soát, bố trí công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

- Thực hiện điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức theo quy định. 

- Chỉ đạo thực hiện nâng lương thường xuyên, vượt khung cho cán bộ, công chức, 

viên chức. 

-  Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 

-  Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Phòng Nội vụ  

Quốc phòng - An 

ninh 

Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, tiếp tục triển 

khai các giải pháp, kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa 

cháy. 

Công an Thành phố 

Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, giữ vững 

chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, ốn định an ninh chính trị tại địa 

phương. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng địa 

phương năm 2022; triển khai công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2022. 

Ban Chỉ huy Quân sự 
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Công tác Tư 

pháp- Thanh tra 

- Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân theo định kỳ, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo mới phát sinh. 

- Thưc hiện Thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi 

phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống 

tham nhũng. 

Thanh tra thành phố 

- Kiểm tra, Thanh tra công vụ đối với các đơn vị thuộc UBND Thành phố về việc 

chấp hành kỷ luật lao động, việc thực hiện các thông báo kết luận của Lãnh đạo 

UBND Thành phố 

Tổ Thanh tra, kiểm tra 

công vụ Thành phố 

- Xây dựng triển khai Kế hoạch nhiệm vụ công tác tư pháp trọng tâm trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng năm 2022 

- Triển khai thực hiện kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng năm 2022, kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2022 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp về công tác cải cách 

hành chính 

- Xây dựng triển khai kế hoạch công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn 

thành phố năm 2022.  

- Xây dựng triển khai kế hoạch công tác quản lý chứng thực trên địa bàn thành phố 

năm 2022 

- Xây dựng triển khai kế hoạch công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng năm 2022 

Phòng Tư pháp; 

- Tổ chức họp bàn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết đơn, thư; 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 

Ban Tiếp công dân 

- Chỉ đạo Chuẩn bị các điều kiện nội dung phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành 

của Lãnh đạo UBND thành phố; các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND thành 

Văn phòng HĐND-

UBND 
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phố trong tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp; 

- Chỉ đạo thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh 

tế- xã hội Quý I/2022; triển khai nhiệm vụ Quý II/2022. 

- Tổ chức Phiên họp thứ 8, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

- Tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường trực thực hiện trực 24/24 công 

tác truy vết, khoanh vùng, test nhanh, phân loại đối tượng phục vụ công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quản lý; Tăng cường công tác giám sát, theo 

dõi và cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh; 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo Kế hoạch, phù hợp với điều kiện thực 

tế và diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương. 

UBND các phường, xã 
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