ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 147/CTr-UBND

Vĩnh Linh, ngày 10 tháng 3 năm 2015

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm của UBND huyện tháng 3 năm 2015
TT

Nội dung công việc

Chỉ đạo

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1.

Chỉ đạo thiết kế đô thị và lập quy
chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô
thị

Đ/c PCT phụ
trách công
thương

Phòng KTHT

- Các phòng ban
liên quan
- UBND các xã,TT

2.

Xây dựng đề án phát triển đô thị
huyện Vĩnh Linh giai đoạn 20142020.

Đ/c PCT
công thương

Phòng KTHT

- Các phòng ban
liên quan
- UBND các xã,TT

3.

Triển khai & chỉ đạo thực hiện
Đ/c Q. Chủ
nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự
tịch và các
toán ngân sách, đầu tư XDCB năm
P.CT
2015.

- Phòng TC-KH
- VP UBND huyện

- Các phòng ban
ngành
- UBND các xã,TT

4.

Chỉ đạo điều tra vốn đầu tư phát Đ/c Q. Chủ
triển năm 2015
tịch

Chi cục thống kê

UBND các xã,TT
Các đơn vị liên
quan

5.

Đ/c Phó Chủ
Tiếp tục chỉ đạo công tác GPMB
tịch phụ trách
Quốc lộ 1A
nông lâm

TT phát triển quỹ đất

Các xã, TT có liên
quan

6.

Hoàn chỉnh Kế hoạch kinh tế xã hội
huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2016 2020

Phòng TC-KH

Các đơn vị liên
quan

7.

Đ/c Q. Chủ
Triển khai các Nghị quyết HĐND
tịch và các
tỉnh về phát triển KTXH năm 2015
P.CT

8.

Chỉ đạo các xã, Thị trấn lập Quy
hoạch phát triển quỹ đất, tổ chức
đấu giá để xây dựng cơ sở hạ tầng.

9.

Chỉ đạo công tác chăm sóc lúa và
Đ/c P. Chủ
các loại cây vụ Đông Xuân; Công
tịch phụ trách
tác phòng chống dịch bệnh gia súc
nông lâm
gia cầm.

Thường trực UB huyện làm việc
với lãnh đạo các xã vùng miền núi
10.
về thực hiện phát triển KTXH, giảm
nghèo bền vững.

Đ/c Q. Chủ
tịch và các
P.CT

Đ/c Chủ tịch
và PCT phụ
trách NN

Đ/c Q. Chủ
tịch và các
P.CT

- Phòng TC-KH
- VP UBND huyện
Phòng TNMT
TT PTQĐ
VP ĐKQSD đất

- Các phòng ban
ngành
- UBND các xã,TT
UBND các xã, TT

Phòng nông nghiệp
&PTNT

Các xã, thị trấn

- VP UBND
- Phòng LĐTBXH

- UBND các xã liên
quan

