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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 5 năm 2021 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021của UBND tỉnh Cao Bằng, 

UBND tỉnh Cao Bằng xây dựng Chương trình công tác trọng tâm tháng 5 năm 

2021 như sau: 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2021 

1. Tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2021; các chương trình trọng tâm và nội dung đột phá thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.  

2. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đồng 

bộ, thống nhất, sát sao, chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, tuyệt 

đối không được chủ quan, lơ là; thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn có hiệu quả tình 

trạng nhập cảnh trái phép và các nguy cơ lây lan, bùng phát dịch. Triển khai công 

tác tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19; kế hoạch 

tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. 

3. Tập trung chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp; tăng 

cường chỉ đạo phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu; phòng, chống dịch bệnh 

cho vật nuôi và cây trồng; phòng, chống cháy rừng; thực hiện tốt Chương trình xây 

dựng nông thôn mới năm 2021. 

4. Tiếp tục triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; Tổ chức Hội nghị xây dựng cơ bản năm 2021; Chỉ đạo các chủ đầu tư và 

các nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng các dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ và 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.  

5. Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và các Đề án, 

kế hoạch của tỉnh, nhằm nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu 

tăng số điểm và vị trí của tỉnh năm 2021.  

6. Chỉ đạo tăng cường quản lý công tác thu chi ngân sách năm 2021; Tiếp tục 

thực hiện khóa sổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, đối chiếu số liệu chuyển 

nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 sang năm 2021. 

7. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về các quy 

định trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; chỉ đạo các huyện hoàn thành số liệu 

thống kê đất đai năm 2020; Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2025,  xây dựng hoàn thiện các văn bản quản lý Nhà nước về đất đai, 

khoáng sản, môi trường theo kế hoạch; điều chỉnh, bổ sung các phương án, giải 
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pháp xử lý đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong 

vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. 

8. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt Kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng. 

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổng kết và xét thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 

2021. 

9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 

2021-2026, đúng chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch triển khai của tỉnh theo 

phương châm: đảm bảo tổ chức ngày bầu cử thành công, an toàn, tiết kiệm và 

đúng pháp luật.. 

10. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các ngày lễ lớn của đất nước với hình thức 

phù hợp trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng đang tăng 

cường chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19; 

tăng cường nắm tình hình ngoại biên, trên biên giới; nắm chắc tình hình an ninh 

dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh, trật tự; thực hiện nghiêm túc các chế 

độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. 

11. Xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh. 

12. Các nội dung khác theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỤ THỂ  

Nhiệm vụ công tác tháng 5/2021: có 53 nhiệm vụ, trong đó có 28 nhiệm vụ 

từ tháng 4 chuyển sang, 01 nhiệm vụ mới đề xuất bổ sung thực hiện. 

 (Chi tiết nhiệm vụ và phân công thực hiện theo Phụ lục gửi kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh 

rà soát các nhiệm vụ được giao, có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh giải trình các 

công việc chưa thực hiện, thực hiện chậm và đề nghị bổ sung tiếp vào Chương trình 

tháng 5/2021 của UBND tỉnh. 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 5/2021 của UBND tỉnh, các sở, ban, 

ngành, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, khi có sự thay đổi, bổ 

sung chương trình, kịp thời báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung theo quy định, 

đảm bảo triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Các thành viên UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- VP UBND tỉnh: LĐVP, các CV, TT thông tin; 
- Lưu: VT, TH(Nh). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Hoàng Xuân Ánh 



PHỤ LỤC 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2021 CỦA UBND TỈNH  
(Phụ lục kèm theo Chương trình số: 1022 /CTr-UBND  ngày 05  tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng) 

 

 

STT Nội dung chương trình công tác tháng 5 năm 2021 
Đơn vị tham 

mưu, thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 

I Nhiệm vụ công tác chuyển từ tháng 4 sang tháng 5 năm 2021 

thực hiện 

   

1  Ban hành Quyết định giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm 

y tế năm 2021 cho các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 

địa bàn tỉnh 

Bảo hiểm xã hội 

tỉnh 

  

2  Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các phương án, giải 

pháp xử lý đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 

Non nước Cao Bằng, có ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

  

3  Quyết định điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

 Đang thực hiện 

4  Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

Ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

 Đang thực hiện 

(Đã có Tờ trình số 

349/TTr-SKHCN 

ngày 29/3/2021 
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STT Nội dung chương trình công tác tháng 5 năm 2021 
Đơn vị tham 

mưu, thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi chú 

5  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 

trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 Đang thực hiện 

(Đã có Tờ trình số 

352/TTr-STTTT 

ngày 13/4/2021) 

6  Sửa đổi Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết về một 

số cơ chế chính sách xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai 

và dịch vụ Kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ sinh sản trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng  

Sở Y tế   

7  Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định Ban hành tỷ lệ quy 

đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng 

sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản trên địa tỉnh Cao Bằng 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

  

8  
Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 ngày 

19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh 

Ban Dân tộc   

9  Kế hoạch dự toán kinh phí đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hệ 

thống VAFIS tại Phòng hồ sơ, Công an tỉnh Cao Bằng 

Công an tỉnh   
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STT Nội dung chương trình công tác tháng 5 năm 2021 
Đơn vị tham 

mưu, thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi chú 

10  Quyết định về phê duyệt chương trình khuyến nông tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2025 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

 Đang thực hiện (đã 

có công văn xin góp 

ý dự thảo VB số 

412/SNN-

KN&GNLN ngày 

16/3/2021) 

11  Quyết định phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai 

của tỉnh năm 2021 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

  

12  Ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng lần 

thứ IX 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

  

13  Nghị quyết Quy định về một số chính sách Dân số trong tình 

hình mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

Sở Y tế   

14  Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 các huyện, thành phố 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

 Đang thực hiện 

15  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 

8/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược 

phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 Đang thực hiện 

(Đã có Tờ trình số 

386/TTr-STTTT 

ngày 22/4/2021) 

16  Ban hành Kế hoạch xác định cấp độ an toàn thông tin các hệ 

thống thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 Đang thực hiện 

(Đã có Tờ trình số 

388/TTr-STTTT 

ngày 22/4/2021) 
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STT Nội dung chương trình công tác tháng 5 năm 2021 
Đơn vị tham 

mưu, thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi chú 

17  Quyết định ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Sở Giao thông 

vận tải 

  

18  Quyết định ban hành quy định về bến xe khách dưới loại 6 trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng  

Sở Giao thông 

vận tải 

  

19  Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Ban Dân tộc   

20  Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an 

sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, 

vùng ĐBKK 

Ban Dân tộc   

21  Quyết định ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng và 

tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục thời gian sử dụng và tỷ 

lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc 

thù thuộc phạm vi quản lý tỉnh Cao Bằng 

Sở Tài chính  Đang thực hiện 

(Sở TT và TT đã 

có Tờ trình số 

386/TTr-STTTT 

ngày 22/4/2021) 

22  Ban hành Quyết định về việc phối hợp cung cấp thông tin để 

kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và sử dụng thông tin lưu 

giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi 

quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

Sở Tài chính  Đang thực hiện 

(Sở TT và TT đã 

có Tờ trình số 

388/TTr-STTTT 

ngày 22/4/2021) 

23  Quyết định quy định mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề 

và làm vé số giả của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến 

thiết tỉnh Cao Bằng 

Sở Tài chính   
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STT Nội dung chương trình công tác tháng 5 năm 2021 
Đơn vị tham 

mưu, thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi chú 

24  Kế hoạch tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn thi hành 

Công an tỉnh 

 

 Đang thực hiện 

25  Trình hồ sơ phê duyệt giá thu phí để khai thác sử dụng và bảo trì 

hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Ban Quản lý dự 

án đầu tư và xây 

dựng tỉnh 

  

26  Ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-

2025, tầm nhìn đến năm 2035 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

 Đang thực hiện 

(Tờ trình số 

36/TTr-SVHTTDL 

ngày 15/4/2021) 

27  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND ngày 

10/12/2015 của HĐND tỉnh Cao Bằng quy định tặng Huy hiệu 

"Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng" 

Sở Nội vụ   

28  Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính 

Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

Sở Nội vụ  Đang thực hiện 

II Nhiệm vụ công tác tháng 5/2021 được xác định từ đầu năm    

29  Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 Văn phòng 

UBND tỉnh 
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STT Nội dung chương trình công tác tháng 5 năm 2021 
Đơn vị tham 

mưu, thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi chú 

30  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ công tác 

trọng tâm tháng 6 năm 2021 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

  

31  Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 

2021 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

  

32  Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện chế 

độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại các cơ sở 

khám chữa bệnh giai đoạn 2121-2025 tỉnh Cao Bằng.  

Sở Y tế   

33  Bãi bỏ Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về giá ngày giường điều trị tự 

nguyện có chi phí phụ cấp thường trực và tiền lương theo Thông 

tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/11/2015 của 

Liên Bộ Y tế - Tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.  

Sở Y tế   

34  Kế hoạch đào tạo nghề năm 2021 Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

  

35  Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1254/QĐ-UBND 

ngày 18/ 9/ 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương  án 

Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

  

36  Đề án xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 định hướng năm 2030 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

  

37  Quyết định thành lập, các văn bản chỉ đạo thành lập Tiểu đội dân 

quân thường trực xã biên giới theo Đề án xây dựng lực lượng và 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
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STT Nội dung chương trình công tác tháng 5 năm 2021 
Đơn vị tham 

mưu, thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi chú 

chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021 -2025 

38  Báo cáo công tác quy hoạch chi tiết Khu danh lam thắng cảnh 

Động Dơi, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang 

UBND huyện 

Hạ Lang 

  

39  Chỉ đạo Ban Dân tộc nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 
Ban Dân tộc 

  

40  Đôn đốc việc triển khai các chính sách dân tộc liên quan đến an 

sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, 

vùng ĐBKK 

Ban Dân tộc 

  

41  Kế hoạch tổ chức Lễ công bố nâng cấp Cửa khẩu Trà Lĩnh -Long 

Bang lên cửa khẩu quốc tế và Lễ công bố mở lối mở (lối thông 

quan) Nà Đoỏng - Nà Ráy 

Sở Ngoại vụ 

phối hợp với Bộ 

Chỉ huy BĐBP 

tỉnh 

  

42  Ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng Sở Nội vụ   

43  Tổ chức kiểm tra sát hạch đối với các trường hợp tuyển dụng vào 

công chức không qua thi tuyển, xét chuyển công chức cấp xã 

thành công chức cấp huyện và sinh viên cử tuyển vào UBND các 

huyện 

Sở Nội vụ   

44  Thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên 

chính 

Sở Nội vụ   

45  Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2021-2030 

Sở Nội vụ   
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STT Nội dung chương trình công tác tháng 5 năm 2021 
Đơn vị tham 

mưu, thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi chú 

46  Tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017-2021 

Bộ Chỉ huy Bộ 

đội biên phòng 

  

47  Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện "Ngày hội Du lịch 

Non nước Cao Bằng" tại Hà Nội 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

  

48  Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Đề án phát triển 

du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 

2035 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

  

49  Ban hành văn bản chỉ đạo hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 

28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia 

đình năm 2021 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

  

50  Tờ trình xin chủ trương đầu tư dự án phát triển đô thị, mở rộng 

thị trấn (khu dân cư xóm Nà Chùa)  

UBND huyện 

Bảo Lạc 

  

51  Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng 

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Cao Bằng 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

  

52  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 

28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên 

truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

  

III Nhiệm vụ mới đề xuất bổ sung thực hiện trong tháng 5/2021    

53 Ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Cao Bằng về pháp luật 

phòng, chống tham nhũng 

Sở Tư pháp   
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