
 

PHỤ LỤC 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 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 7 

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 phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, tiêm vắc xin cho người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy; việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề năm 2022; Tuyên truyền 75 năm 

ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)... và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong 

tháng. 

- Tổ chức tuyên truyền những kết quả nội bật sau 10 năm thành lập thành phố và chuẩn bị tài liệu, hình ảnh để 

xây dựng kịch bản phóng sự "Dấu ấn của thành phố trẻ Cao Bằng sau 10 năm thành lập" - 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 

- Xây dựng dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025. Tham mưu kế hoạch 

kiểm tra công tác thu ngân sách của 11 xã, phường. 

- Chỉ đạo thực hiện Báo cáo Quyết toán thu - chi NSNN năm 2021; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, 

chi ngân sách Nhà nước năm 2021; Dự thảo Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà 

nước năm 2021 của thành phố Cao Bằng. 

- Xây dựng dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

thành phố Cao Bằng (lần 2). 

- 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. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn. 

Phòng Tài 

chính- 

kế hoạch 

- Theo dõi dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm, triển khai tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc gia cầm. Chỉ đạo các xã, 

phường phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thành phố thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện 

sâu, bệnh hại cây trồng, đặc biệt là châu chấu, sâu keo mùa thu. Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu xây 

dựng nông thôn mới  theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng 

Phòng Kinh tế 
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Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 

2025. 

- Triển khai các nội dung nhiệm vụ đưa chợ Sông Hiến vào hoạt động đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. 

- 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 Ban hành chính sách hỗ trợ phát 

triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

- Hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ các sản phẩm OCOP năm 2022. 

- Xây dựng kế hoạch làm việc với công ty TNHH MTV thủy nông để thống nhất phương án khắc phục, sửa 

chữa các đoạn kênh mương hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo nước tưới cho vụ Mùa 2022. 

- Tiếp tuc kiểm tra rà soát mặt bằng, khai thác tận thu các nguồn thu toàn bộ các chợ trên địa bàn quản lý. 

- Chỉ đạo đội chợ Sông Bằng thực hiện kiểm tra nhắc nhở hộ kinh doanh mặt trước chợ Sông Bằng chấp hành 

tốt các quy định về ANTT, AT PCCC, AT VSTP. 

- Rà soát, tuyên truyền, vận động di chuyển các hộ kinh doanh không đúng ngành, nghề tại chợ Xanh lên chợ 

Sông Bằng theo quy định.  

- triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ các hộ kinh doanh hàng phở chợ xanh (14 hộ) cải tạo mái hiên và bậc tam cấp 

lên xuống cửa hàng đảm bảo mỹ quan đô thị 

Ban Quản lý 

Chợ 

- Tiếp tục triển khai thi công, giám sát, quản lý chất lượng đối với các dự án:  Kè chống sạt lở ổn định dân cư 

Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến, thành 

phố Cao Bằng; Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ trái Sông Bằng, thành phố Cao Bằng; Phố đi bộ ven sông 

bằng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 

- Trình phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với các dự án: Khu tái định cư đường phía Nam Khu đô thị 

mới thành phố Cao Bằng (đối với các hạng mục bổ sung); Khu tái định cư 2 khu đô thị mới thành phố Cao 

Bằng. 

- Triển khai thực hiện thi công giai đoạn 2 với các dự án: Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư Cao Bình, xã 

Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng; Dự án Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến, thành phố Cao 

Bằng. 

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để có thể triển khai công tác thi công công trình: Dự án Khắc phục 

hậu quả thiên tai và di dân khỏi vùng sạt lở tại tổ 16 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

- Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán dự án: Bồi thường, giải phóng mặt bằng Trường Quân sự tỉnh Cao 

Bằng. 

Trung tâm 

PTQĐ - 

GPMB Thành 

phố 
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- 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. 

- 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). 

- Thực hiện các thủ tục tiếp theo để thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đề ra. 

- Nhận mặt bằng từ một số hộ gia đình và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư các dự án đã GPMB xong; Tiếp tục 

thống kê kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối hoa màu và thu thập giấy tờ pháp lý đối với các dự án còn lại. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu các văn bản xin chủ trương tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án vướng mắc. 

- Tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm những đơn còn đang trong thời gian giải quyết và giải quyết các 

đơn mới được giao. 

Xây dựng 

cơ bản, tài 

nguyên 

môi 

trường, 

quản lý đô 

thị 

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

- Tham mưu các giải pháp chống thất thu ngân sách từ giao dịch bất động sản trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các xã phường hoàn thiện việc cấp CGN quyền sử dụng đất cho các nhà văn hoá, nhà sinh hoạt cộng 

động các tổ xóm và cấp CGN quyền sử dụng đất các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn 

- 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 

- 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. 

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

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Chỉ đạo đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình chuyển tiếp. 

- Chỉ đạo lập quyết toán dự án hoàn thành cho dự án Kè ta luy âm, mặt đường bê tông đường 1/4 giáp đường 

tránh quốc lộ 4A nối QL 3 thuộc tổ 4, phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng; Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm 

việc Thành ủy, đoàn thể thành phố Cao Bằng. 

- Tiếp tục thực hiện công tác GPMB các công trình, dự án được giao. 

Ban Quản lý 

Dự án ĐT và 

XD, Ban WB 

 - 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. 
Phòng QLĐT 
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- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; nghiệm thu khối lượng hoàn thành và 

lập hồ sơ thanh toán các dự án theo kế hoạch. 

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

- Chỉ đạo tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng các công trình đầu tư xây dựng do phòng QLĐT làm chủ đầu tư. 

- Tham mưu tổ chức cuộc họp thảo luận đề xuất các giải pháp tăng thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh vận 

tải. 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính về trật tự đô thị thuộc thẩm quyền 

ban hành của UBND các xã, phường. 

- Chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông tại một số tuyến 

đường, phố sử dụng vỉa hè, lòng đường không thường xuyên trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo Kiểm tra công tác duy trì trật tự đô thị của UBND các xã, phường.  

- Chỉ đạo Kiểm tra công tác quản lý san gạt, hủy hoại đất trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo tiến hành xử lý, cưỡng chế một số công trình vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng. 

Đội Quản lý 

Trật tự 

đô thị 

Văn hóa - 

xã hội 

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

của Sở TTTT. 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Tuyên truyền 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 

27/7/2022)...và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng.  

- Chỉ đạo rà soát, hệ thống bảng quảng cáo trên địa bàn Thành phố. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch tuần văn hóa, Thể thao và Du lịch kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Cao Bằng.  

Phòng VHTT 

 

 Chỉ đạo 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.  

 

Phòng GDĐT 

Thành phố 

- Chỉ đạo chi trả, giải quyết kịp thời các chế độ, hồ sơ liên quan đến các đối tượng chính sách, BTXH…trên địa 

bàn 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;  

- Theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch năm 2022 “Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới nhà bia ghi tên các liệt sĩ 

Phòng Lao 

động- TB và 

XH. 
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tại các phường, xã giai đoạn 2021-2025” đối với Nhà bia ghi tên liệt sĩ tại phường Tân Giang và phường Sông 

Hiến; 

- Tổng hợp thông tin, báo cáo xin chủ trương sửa chữa, tu bổ phần mộ các đồng chí nguyên Lãnh đạo của Tỉnh 

Cao Bằng qua các thời kỳ, an táng tại Nghĩa trang Thanh sơn, thành phố Cao Bằng.  

- Chỉ đạo tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển 

KTXH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo xây dựng, triển khai Kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra liên ngành về hành 

nghề y, dược tư nhân đợt II năm 2022 trên địa bàn Thành phố;  

- Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 

Quốc gia năm 2022. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo hiệu quả. 

Phòng Y tế, 

Trung tâm Y 

tế Thành phố; 

Đội QLTT số 

1 

Công tác 

Nội vụ 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố.  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kết luận thanh tra công tác nội vụ của Sở Nội vụ. 

- Ban hành tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND thành phố. 

- 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. 

- Thực hiện rà soát vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức theo Luật 

phòng chống tham nhũng, Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Chỉ đạo kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ lồng ghép với kiểm tra việc niêm yết thủ tục 

hành chính tại bộ phận một cửa thành phố, xã, phường 

Phòng Nội vụ 

Quốc 

phòng - 

An ninh 

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.  

- Điều tra, khám phá các ổ nhóm tội phạm cờ bạc, trộm cắp, đặc biệt là tội phạm  “tín dụng đen”, “cho vay nặng 

lãi”. 

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Công an 

Thành phố 

- Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. 

- Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hưng Đạo, Chu Trinh, diễn tập phòng thủ dân sự phường 

Hòa Chung. 

- Chỉ đạo tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 62, Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế 

độ, chính sách đối với các đối tượng trên địa bàn thành phố. 

Ban Chỉ huy 

Quân sự 
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Công tác 

Tư pháp- 

Thanh tra 

- Chỉ đạo tiếp tục giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ, giải quyết khiếu nại, tố cáo mới phát sinh. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch, thành lập Đoàn thanh tra chấp hành các quy định pháp luật 

về công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại UBND các phường, xã. 

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 

- Thực hiện các thủ tục tư pháp - hộ tịch theo quy định. xây dựng kế hoạch kiểm tra 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 và triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; quản lý công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước . 

- Thực hiện chuẩn bị các nội dung để tổ chức “Hội thi hòa giải viên giỏi 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 phố trong tình hình dịch bệnh diễn kéo dài. 

- Chỉ đạo thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 

2022; triển khai nhiệm vụ tháng 7/2022. 

- Tổ chức Phiên họp thứ 11, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

 Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 song song với thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội năm 2022. 

UBND các 

phường, xã 

 


