ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH

Số: 277 /CTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Linh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm của UBND huyện tháng 4 năm 2016
TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1.

Triển khai thi hành Luật tổ chức
chính quyền địa phương, Luật bầu
Đ/c Chủ tịch
cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND.

Phòng Tư pháp

Phòng Nội vụ,
Các phòng ban
ngành, UBND các
xã thị trấn

2.

Chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu
Đ/c Chủ tịch
Quốc hội, HĐND các cấp.

Phòng Nội vụ

- Các phòng ban
ngành
- UBND các xã,TT

3.

Tổ chức hội nghị đánh giá cán bộ
công chức năm 2015, triển khai
nhiệm vụ năm 2016.

Đ/c Chủ tịch

- Phòng Nội vụ

- Các phòng ban
liên quan.

4.

Chỉ đạo thành lập Trung tâm dạy
nghề giáo dục thường xuyên huyện

Đ/c CT và
PCT văn xã

Phòng Nội vụ

Trung tâm GDTX;
Trung tâm
KTTHHN-DN; TT
dạy nghề huyện

5.

- Tổng kết công tác giảm nghèo giai
đoạn 2011 – 2015.
- Tổng kết công tác dạy nghề lao
động nông thôn giai đoạn 2011 –
2015.
- Sơ kết 3 năm thực hiện pháp lệnh
ưu đãi đối với người có công với
cách mạng.

Đ/c PCT phụ
trách văn xã

Phòng LĐTBXH

- Các phòng ban ngành
- UBND các xã,TT

6.

Chỉ đạo tổng kết Đề án “ phát triển
kinh tế xã hội, giảm nghèo bền
vững cho các bản có tỷ lệ hộ nghèo
cao ở các xã V.Ô, V.Khê, V.Hà.

Đ/c Chủ tịch
và các P.CT

Phòng NN&PTNT
Phòng LĐTBXH
VP UBND huyện

Các xã: Vĩnh Ô,
V.Khê, V.Hà; 11
nhóm đỡ đầu; Các
phòng ban liên
quan.

7.

Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm
phong trào xây dựng trường học đạt
chuẩn quốc gia.

Đ/c PCT phụ
trách văn xã

Phòng GD&ĐT

Các xã thị trấn, các
trường, các đơn vị
liên quan.

8.

Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao
năng lực công tác quản lý tài chính
ở HTX.

Đ/c Chủ tịch

Phòng TCKH,
NN&PTNT

Các đơn vị trên địa
bàn huyện

9.

Hoàn chỉnh Kế hoạch kinh tế xã hội
Đ/c Chủ tịch
huyện giai đoạn 2016 – 2020.

Phòng TC-KH

Các đơn vị liên
quan

Chi cục thống kê

UBND các xã,TT
Các đơn vị liên
quan

10. Chỉ đạo điều tra biến động dân số

Chỉ đạo

Đ/c Chủ tịch

