CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 133/CTr-UBND

năm 2014

Vĩnh Linh, ngày 07 tháng 4

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm của UBND huyện tháng 3 năm 2014
TT

Nội dung công việc

Chỉ đạo

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1.

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60
năm truyền thống Vĩnh Linh

Đ/c Chủ tịch
và các PCT

TT TDTT
Phòng VHTT

- Các cơ quan, đơn
vị
- UBND các xã,TT

2.

Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thế
thao huyện Vĩnh Linh lần thứ VII
năm 2014

Đ/c PCT văn
xã

TT TDTT
Phòng VHTT

Các đơn vị liên
quan
Các xã thị trấn

3.

Phê duyệt đề án xây dựng Nông Đ/c Chủ tịch
và PCT NN
thôn mới các xã còn lại

Phòng NT&PTNT

UBND các xã

4.

Triển khai & chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự Đ/c Chủ tịch
toán ngân sách, đầu tư XDCB năm và các P.CT
2014.

- Phòng TC-KH
- VP UBND huyện

- Các phòng ban
ngành
- UBND các xã,TT

5.

Chỉ đạo công tác chăm sóc lúa và
các loại cây trồng vụ Đông Xuân Đ/c P. Chủ
2013-2014; Công tác phòng chống tịch phụ trách
dịch bệnh trên cây trồng, gia súc, nông nghiệp
gia cầm.

Phòng nông nghiệp
&PTNT

Các xã, thị trấn

6.

Hoàn thành Đề án khảo sát quy
hoạch vùng chăn nuôi tập trung xa
khu dân cư, các cơ sở giết mổ gia Đ/c Chủ tịch
súc tập trung. Định hướng thực hiện và PCT NN
việc liên doanh, liên kết trong chăn
nuôi.

Phòng NN&PTNT

Phòng TCKH
Phòng TN-MT
Các đơn vị liên
quan

7.

Tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục Đ/c Chủ tịch
Bão số 10, số 11
và các PCT

Phòng NN&PTNT

Các đơn vị liên
quan
UBND các xã thị
trấn

8.

Tiếp tục triển khai các Nghị quyết Đ/c Chủ tịch
HĐND tỉnh về phát triển kinh tế xã và các Phó
hội năm 2014.
CT

VP UBND
Phòng Tư pháp

Các phòng ban
ngành, UBND các
xã thị trấn

9.

Triển khai thực hiện Đề án đặt tên Đ/c Chủ tịch
ngõ phố, số nhà trên địa bàn thị trấn và các Phó
Hồ Xá
CT

UBND thị trấn Hồ Xá

Phòng KTHT
Các đơn vị liên
quan

