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ỦY BAN NHẢN DAN HUYỆN CỦ CHI
ỦY BAN NHẢN DẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CỦ CHI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2015/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 09 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội,
quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác
của UBND huyện năm 2015.

ỦY BAN NHẢN DẢN HUYỆN CỦ CHI
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của UBND thành phố về
kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế -xã hội và ngân sách thành phố, chương
trình công tác của UBND thành phố năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/HU ngày 22/12/2014 Hội nghị Ban chấp hành Đảng
bộ huyện lần thứ 20 khóa X về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015;
Căn cứ chương trình làm việc năm 2015 của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy
(khóa X) tại văn bản số 45-CTr/HU, ngày 29/12/2014 của Huyện ủy;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát
triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015;
Chương trình công tác của UBND huyện năm 2015.
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban của huyện, căn cứ thẩm quyền chức
năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung Kế hoạch này để xây dựng chương trình hành
động cụ thể của đơn vị.
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Điều 3. UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung kế hoạch của huyện xây dựng kế

hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách của xã, thị
trấn thông qua HĐND xã, thị trấn, đê trình duyệt theo quy định.
Điều 4. Quyêt định này có hiệu lực sau 07 ngày, kê từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các đơn vị,
phòng ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành
Quyêt định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Minh Tấn
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CỦ CHI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KÉ HOẠCH
Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh
và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của UBND
huyện năm 2015.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 3 năm 2015
của UBND huyện Củ Chi)

Năm 2015, là năm đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết
tâm chính trị thật cao, đạt kết quả cao nhất Kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội thành
phố 05 năm 2011 - 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X giai đoạn 2010 2015, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước dự đoán tiếp tục gặp nhiều khó khăn,
thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố không ổn định và khó khăn trong tăng trưởng kinh tế.
Huyện Củ Chi tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế
mạnh, tích cực triên khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và thành
phố, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triên kinh tế - xã hội của huyện năm
2015.
Quán triệt Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của UBND thành
phố về Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triên kinh tế - xã hội và ngân sách
thành phố năm 2015; Chương trình công tác của UBND thành phố năm 2015; Nghị
quyết số 22-NQ/HU ngày 22/12/2014 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ
20 khóa X về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Chương trình làm việc năm 2015
của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).
Nay UBND huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát
triên kinh tế - văn hóa-xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015;
Chương trình công tác của UBND huyện năm 2015, nội dung như sau:
A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:
I. TIÉP TỤC DUY TRÌ VÀ ĐẨY MẠNH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
KINH TÉ: Tạo sự chuyên biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và hướng phát triên
bền vững. Phấn đấu giá trị sản xuất toàn ngành tăng 18,48% so cùng kỳ, trong đó:
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Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,24%; Giá trị sản xuất TM - DV tăng 18,4%; Giá
trị sản xuất Nông nghiệp tăng 8,25% so với năm 2014. Giao thủ trưởng các phòng
ban, chủ tịch UBND các xã - thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
1. Phòng Kinh tế huyện:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày
20/3/2013 của UBND thành phố ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ
cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015, và Quyết định
5930/QĐ-UBND của UBND thành phố về phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp
TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn 2025; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần
nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành
động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về Nông nghiệp - nông dân - nông
thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X.
- Tiếp tục nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới Tân Thông Hội, Thái Mỹ và các
xã đã đạt 19 tiêu chí. Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đối với các xã
còn lại.
- Tiêm phòng gia súc kịp thời và đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn, tránh hiện tượng
dịch bệnh gia súc phát sinh; không để xảy ra tình trạng kinh doanh gia cầm, thủy cầm
sống trái phép trên địa bàn; đào tạo và nâng cao tay nghề cho lực lượng thú y huyện.
Tỷ lệ diện tích che phủ rừng và cây xanh phân tán quy đổi trên tổng diện tích tự nhiên
40,3%.
- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp nhằm
tháo gỡ khó khăn, giới thiệu và kêu gọi đầu tư theo quy hoạch và định hướng phát triển
của huyện.
- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở các xã, thị trấn đạt 100%.
2. Phòng Quản lý đô thị huyện:
- Thực hiện việc lập quy định, quy chế quản lý về mặt quy hoạch xây dựng trên
địa bàn huyện đối với 52 đồ án quy hoạch chi tiết (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000
khu dân cư đô thị và 10 đồ án quy hoạch chi tiết (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/5000
Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn ven sông Sài Gòn trên
địa bàn huyện, 72 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 điểm dân cư nông
thôn của 18 xã nông thôn mới. Rà soát các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa
bàn huyện để có hướng cập nhật điều chỉnh phù hợp, đảm bảo quy hoạch khả thi, phù
hợp thực tế.
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- Kiêm tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình.
Quản lý duy tu và chăm sóc hoa viên, cây kiêng.
- Phối hợp kiêm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn
huyện. Tổ chức thực hiện các Quyêt định hành chính có hiệu lực pháp luật đạt từ
90% trở lên.
- Phối hợp các ban, ngành liên quan tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống
thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Xử lý có hiệu quả các điêm, khu vực ngập úng cục
bộ, thực hiện các giải pháp kỹ thuật thoát nước cấp bách, nạo vét thông thoáng dòng
chảy của kênh rạch.
3. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện:
- Thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo hoàn thành công tác cấp Giấy CNQSDĐ lần
đầu cho người dân (đủ điều kiện và không đủ điều kiện) đạt 100%, trừ các trường hợp
tranh chấp do Toà án và cấp trên đang thụ lý giải quyêt. Giải quyêt tranh chấp đất đai
đạt 90%.
- Thực hiện thu phí vệ sinh môi trường đạt của các xã 90%, riêng xã Tân Thông
Hội, Thị Trấn Củ Chi, Thái Mỹ đạt 95% tổng số hộ dân toàn huyện (kê cả hộ
XĐGN).
- Kiêm tra xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, không có cơ sở sản
xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu vực dân cư tập trung. Tỷ lệ cơ sở gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 100%.
- Hoàn thành công tác kiêm kê đất đai đúng quy định theo kê hoạch.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:
- Tham mưu cho UBND huyện điều hành ngân sách theo đúng dự toán được
giao, đúng chê độ, tiêu chuẩn, định mức. Bố trí kê hoạch vốn đầu tư năm 2015 có
trọng tâm, trọng điêm.
- Thực hiện tiêt kiệm chi tiêu ngân sách; kiêm soát chặt chẽ, công khai minh
bạch chi ngân sách nhà nước. Kiêm tra tình hình quản lý tài chính tại các đơn vị, các
xã, thị trấn không đê vi phạm xảy ra.
- Tập trung thực hiện thanh lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước qua xử lý,
sắp xêp theo Quyêt định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
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- Giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Thành phố phân cấp và ngân sách

huyện đạt trên 90% vốn giao năm 2015.
5. Chi Cục thuế huyện:
- Phấn đấu thực hiện vượt 10% dự toán thu năm 2015 theo chỉ tiêu được giao.
Tăng cường các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Phấn đấu đến
31/12/2015 tổng nợ thuế không vượt quá 5% so với số thực hiện thu ngân sách nhà
nước năm 2015. Đẩy mạnh ngăn chặn gian lận và thất thu thuế, tăng cường công tác
kiểm tra các doanh nghiệp khai lỗ trong nhiều năm liền.
- Tiến hành kiểm tra quyết toán thuế, kiểm tra trước và sau hoàn thuế đối với
140 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với Đài truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn nâng cao chất
lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tạo ý thức ngày càng cao về thực
hiện nghĩa vụ nộp thuế.
- Triển khai phân loại nợ thuế, thực hiện các thủ tục xử lý nợ theo quy định của
Luật Quản lý thuế, thu ngay các khoản nợ có khả năng thu, giải quyết các khoản nợ
chờ xử lý, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng về
nghĩa vụ thuế.
6. Đội Thanh tra đia bàn huyện, Đội Quản lý trật tư đô thi huyện:
- Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi xây dựng không phép, sai phép,
lấn chiếm đất công, sông rạch, phân lô nền trái phép và vi phạm các quy định trong
công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình.
- Tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp khiếu nại của công dân
có hiệu lực pháp luật đạt trên 90%.
7. Ban quản lý ĐTXDCT huyện:
- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện do Ban Quản lý
ĐTXDCT huyện làm chủ đầu tư, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án,
công trình trọng điểm, xác định nhiệm vụ và yêu cầu cấp thiết của từng dự án để triển
khai lập thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng theo đúng tiến độ.
- Rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của huyện, khẩn
trương khởi công các dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư.
- Tăng cường vai trò giám sát đầu tư, giám sát tư vấn, giám sát thi công, thực
hiện tiết kiệm có hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công
trình và tiến độ thi công.
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- Hoàn chỉnh hồ sơ và giải ngân vốn đầu tư xây dựng (vốn phân cấp và vốn
huyện) đạt trên 90% trên vốn bố trí năm 2015.
- Giải ngân trên 95% vốn tập trung, hạn chế điều chỉnh công trình.
8. Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng:
- Đảm bảo giải quyết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đúng trình tự thủ
tục và các chế độ chính sách qui định. Không đê xảy ra sai sót trong kiêm kê và áp
giá bồi thường không đúng chính sách quy định do lỗi chủ quan đối với dự án mới
năm 2015.
- Tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố tham mưu thành phố
phê duyệt đơn giá bồi thường đất đê phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phù
hợp với điều kiện thực tế của huyện và thành phố.
II. TIÉP TỤC CHĂM LO ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI VÀ PHÚC LỢI XÃ
HỘI:
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối hợp các
phòng, ban liên quan, UBND các xã - thị trấn:
- Tiếp tục triên khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU
ngày 08/11/2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012
Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XI "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai
đoạn 2012 - 2020"; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với các đối tượng
thuộc diện chính sách; có nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp cho hộ nghèo, hộ cận
nghèo đê nâng cao khả năng tự vươn lên thoát nghèo bền vững, hạn chế tối đa hiện
tượng tái nghèo; đẩy mạnh hơn nữa tính hiệu quả trong công tác đào tạo nghề và
giải quyết việc làm cho người lao động nhất là lao động nông thôn; tiếp tục huy
động mọi nguồn lực xã hội tham gia xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho
hộ nghèo và diện chính sách.
- Triên khai thực hiện có hiệu quả chương trình Giảm nghèo - tăng hộ khá giai
đoạn 2014 - 2015. Phấn đấu hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1% vào cuối năm 2015
(theo tiêu chí mới 16 triệu/người/năm) và giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%, tạo thêm
việc làm mới và ổn định cho người dân.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao
động; đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay giải quyết việc làm; tổ chức triên khai,
thông tin, tuyên truyền hướng dẫn và phổ biến những qui định của pháp luật lao động
cho các doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài
hòa, ổn định.
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- Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai

đoạn 2012-2015 kết hợp với triển khai Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn
2011-2020 và Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tiếp tục thực
hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình về bảo vệ trẻ em;
chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020;
- Phối hợp các ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiếp nhận, quản
lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện.
Tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng xã, thị trấn không còn tệ nạn ma túy, mại
dâm. Giải quyết kịp thời các vụ đình lãng công trái phép.
2. Ngành Y tế huyện:
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe
nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 06-CT/TW của
Ban chấp hành Trung ương về việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; Chỉ thị
số 06/2007/CT-BYT ngày 07/12/2007 của Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng khám
bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo,
bảo hiểm y tế, diện chính sách có công và trẻ em dưới 6 tuổi. Thực hiện các biện pháp
quản lý chặt chẽ chất lượng hoạt động khám chữa bệnh, nhất là khu vực tư nhân theo
đúng qui định pháp luật.
- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hoạt động công tác dân số - kế hoạch
hóa gia đình, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu giảm sinh đạt 0,005%o. Củng cố và hoàn
thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế cộng đồng, duy trì 100% Trạm Y tế xã, thị trấn có
Bác sĩ; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 2,5%.
- Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định vệ sinh an toàn
thực phẩm. Duy trì các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng,
cúm, quai bị... Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh
công tác truyền thông, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra, thanh tra chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế thấp nhất tình
trạng xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các phòng, ban liên quan,
UBND các xã - thị trấn:
- Thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở
đồng thời huy động hết số học sinh này vào lớp 10 phổ thông hoặc các hệ tương
đương.
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- Tiêp tục duy trì huyện đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập giáo dục các
bậc học và phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ
đạo công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục, Hội Khuyên học và Trung tâm học tập
cộng đồng các cấp; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.
- Xây dựng hệ thống trường lớp theo quy hoạch đã được phê duyệt, Phấn đấu
đên cuối năm 2015 có thêm 08 trường đạt chuẩn Quốc gia theo 5 tiêu chuẩn của Bộ
Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng 05 trường đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất (nâng
tổng số trường được xây đạt chuẩn là 50 trường)
- Tiêp tục thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính
phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chê thu, sử dụng đối
với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đên năm
học 2014-2015.
4. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp các phòng, ban liên quan,
UBND các xã - thị trấn:
- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện trọng đại của đất
nước trong năm. Tăng cường hoạt động của Đoàn kiêm tra liên ngành văn hóa xã hội
huyện, kiêm tra có trọng tâm, trọng điêm và xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động văn
hoá biên tướng, dễ phát sinh TNXH, các quảng cáo sai quy định.
- Tiêp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kêt xây dựng đời
sống văn hóa ở cơ sở và Chỉ thị số 27-CT/TW về thực hiện nêp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang và lễ hội. Nâng chất lượng hoạt động các ấp, khu phố văn hóa, xã văn
hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, công sở văn
minh sạch đẹp an toàn; "Xây dựng nêp sống văn minh đô thị". Tiêp tục hướng dẫn xây
dựng góc truyền thống tại các ấp, khu phố. Giữ vững danh hiệu 10 xã đạt chuẩn xã
văn hóa Nông thôn mới; 90% ấp - khu phố đạt chuẩn ấp - khu phố văn hóa; xây dựng
170 góc truyền thống; 03 phòng truyền thống tại các xã, thị trấn
- Phát triên thê dục thê thao quần chúng; trong đó chú trọng bồi dưỡng năng
khiêu ở các bộ môn văn hóa, nghệ thuật, thê dục thê thao.
- Phối hợp Văn phòng UBND huyện, Phòng Nội Vụ đẩy mạnh thực hiện ứng
dụng công nghệ thông tin - truyền thông và hoàn thiện nâng cấp ứng dụng các phần
mềm quản lý hành chính nhà nước cho các phòng ban chuyên môn và UBND các xã,
thị trấn.
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III. NÂNG CAO HIỆU LựC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:
1. Phòng Nội vụ chủ trì:
- Phối hợp các phòng, ban đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai
chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2020; tiếp tục
thực hiện Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình
Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn
2011-2015. Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện
đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa.
- Phối hợp với Thanh tra huyện, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh
tra công vụ, kiểm soát các đầu mối công việc trong nội bộ cơ quan hành chính để
phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, quan liêu và tham nhũng. Theo dõi,
hướng dẫn UBND các xã, thị trấn củng cố, nâng chất hoạt động Tổ bảo vệ dân phố,
Tổ nhân dân, Tổ dân phố, phấn đấu đạt 90% tổ đạt Khá trở lên, không có Tổ yếu
kém.
2. Phòng Tư pháp chủ trì:
- Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và
trợ giúp pháp lý năm 2015 trên địa bàn huyện. Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
đúng quy định.
- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát và đơn giản hóa
thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ
tục hành chính.
- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết thủ tục hành chính;
chuẩn hóa việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình thống nhất
đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cơ quan nhà nước.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về hộ
tịch. Nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở thụ lý hòa giải 100% đơn đúng yêu cầu
và tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 80%.
3. Thanh tra huyện chủ trì:
- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí,
đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực: quản lý sử dụng đất
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đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ
trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực
hiện pháp luật về thanh tra.
- Tăng cường kiêm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các
kết luận thanh, kiêm tra đã có chỉ đạo xử lý, kịp thời thu hồi tiền, tài sản vi phạm về
cho ngân sách nhà nước.
- Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phấn đấu
giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt trên 90%, không đê đơn tồn quá hạn, nắm chắc
tình hình khiếu kiện đông người, không đê đơn tồn.
4. Văn Phòng UBND huyện:
- Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư tranh chấp, khiếu nại,
tố cáo của công dân. Đảm bảo công tác tiếp dân thường xuyên theo quy định, phản
ảnh kịp thời các trường hợp khiếu kiện đông người và các tình huống phức tạp.
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông và hoàn thiện nâng cấp
ứng dụng các phần mềm quản lý hành chính nhà nước cho các phòng ban chuyên môn
và UBND các xã, thị trấn.
IV. BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG - AN NINH, TRẬT Tự AN TOÀN XÃ
HỘI, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ:
1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
- Tiếp tục thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc
phòng và trật tự an toàn xã hội, thực hiện đạt 100% giao quân cả 2 cấp, chất lượng
trình độ từ trung cấp đến đại học đạt 20% trở lên và sức khỏe loại 1,2 đạt 70% trở lên,
Đảng viên nhập ngũ đạt 5% trở lên. Tổ chức thực hiện tốt công tác diễn tập phòng
thủ, hội thao quốc phòng. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, đạt tỷ lệ
theo quy định.
- Xây dựng, huấn luyện, quản lý, kiêm tra sẵn sàng chiến đấu lực lượng dân
quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, đặc biệt là xây dựng chất lượng Đảng viên đạt
tỷ lệ theo quy định.
- Phối hợp BCH Công an huyện tham mưu tổ chức diễn tập phòng thủ DT 2015 đạt
kết quả tốt.
2. Công an huyện chủ trì:
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- Phối hợp các phòng, ban chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn

thể đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phấn đấu kéo giảm số
vụ phạm pháp hình sự trên 7%, tỷ lệ khám phá án đạt 72%, trong đó án rất nghiêm trọng,
án đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên.
- Phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Giữ vững 42 ấp, khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động và 67 ấp, khu phố
có tội phạm phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời
- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm trên 5% tai
nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, người bị thương).
- Phối hợp BCH Quân sự huyện tham mưu tổ chức diễn tập phòng thủ DT 2015 đạt
kết quả tốt.
3. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy huyện:
- Tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia
đình ít nhất 04 lớp trong năm. Xây dựng tài liệu và tổ chức tuyên truyền về công tác
phòng cháy chữa cháy theo 02 nhóm đối tượng (gas, cơ sở sản xuất).
- Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình
theo kế hoạch năm 2015 của đơn vị đề ra (04 lần/năm đối với các cơ sở có nguy hiểm
về cháy, nổ; 02 lần/năm đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa
cháy).
- Tiếp tục xây dựng và kiểm tra 10 cơ sở điểm về phòng cháy và chữa cháy.
- Kịp thời phục vụ công tác chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra (lực lượng,
phương tiện, trang thiết bị chữa cháy,.). Tham mưu thực hiện công tác diễn tập, hội
thao, hội diễn về phòng cháy chữa cháy.
B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC
PHÒNG - AN NINH VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2015:
Để huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2014, thực hiện hoàn thành thắng
lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan,
đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà
nước của huyện năm 2015 theo Nghị quyết số 22-NQ/HU ngày 22/12/2014 Hội nghị
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Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 khóa X về phương hướng, nhiệm vụ năm
2014.
Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 19 chỉ tiêu chủ yêu về kinh tê, xã hội, môi trường
và đô thị của huyện. Các xã, thị trấn hoàn thành 50 chỉ tiêu ký kêt giao ước thi đua giữa
Chủ tịch UBND huyện với Chủ tịch UBND các xã - thị trấn. Khối chính quyền hoàn
thành các chỉ tiêu ký kêt giao ước thi giữa Chủ tịch UBND huyện với thủ trưởng các
phòng, ban, đơn vị tại Biên bản số 13/BB-UBND ngày 16/01/2015.
2. Căn cứ kê hoạch chỉ đạo, điều hành phát triên kinh tê, xã hội, quốc phòng - an
ninh và ngân sách huyện năm 2015, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các
xã, thị trấn chủ động xây dựng kê hoạch cụ thê đê tổ chức thực hiện ngay. Hàng tháng,
hàng quí phải sơ kêt rút kinh nghiệm đê kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt trì trệ, thiêu
sót; đề xuất, kiên nghị tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiên.
3. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thê chính trị xã
hội, xã hội nghề nghiệp tiêp tục thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản
xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyêt nợ xấu và phấn đấu hoàn thành các chỉ
tiêu kinh tê - xã hội năm 2015.
4. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công, ưu tiên nguồn vốn
ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án lớn quan trọng; cải thiện môi trường sản
xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tăng cường
công tác kiêm tra, giám sát đối với hoạt động của các doanh nghiệp do huyện quản lý.
5. Tiêp tục đầu tư phát triên y tê, giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học và công nghệ;
thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy ở các cấp học, ngành học. Củng cố và mở
rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, đặc biệt là hệ thống
thống lớp cho bậc Mầm non. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm chăm sóc tốt
sức khỏe cho nhân dân; chủ động phòng chống có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiêm.
6. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận
động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phong trào xây
dựng Nông thôn mới; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia các chính
sách an sinh xã hội, quan tâm các biện pháp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần
cho nhân dân, trước hêt là diện chính sách, dân nghèo. Xây dựng đội ngũ cán bộ công
chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác được phân công phụ trách.
Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc
biệt tăng cường thanh tra, kiêm tra, giám sát các lĩnh vực: quản lý đất đai, đầu tư xây
dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản Nhà nước, công tác bồi thường, giải phóng mặt
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bằng, tái định cư, cấp phép đầu tư...Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi
phạm.
7. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; tiếp tục giữ
vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kiên quyết đấu tranh
phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giải quyết đúng pháp luật về khiếu nại, tố
cáo của công dân.
8. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm
chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ; định kỳ hàng tháng, hàng quý, Văn Phòng Ủy
ban nhân dân huyện bố trí lịch giao ban hàng tháng về tình hình kinh tế - xã hội để
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị, làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo tình
hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng- an
ninh và ngân sách huyện năm 2015, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy
tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội huyện bền vững.
Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của UBND huyện năm
2015. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng chương
trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay Kế hoạch này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Minh Tấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CỦ CHI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2015 CỦA UBND HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 3 năm
2015 của UBND huyện Củ Chi)
STT
1

Nội dung công việc

Cơ quan

Thời gian

trình

trình

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HU

Ban chỉ huy

Tháng

ngày 22/12/2010 của Huyện ủy về tăng cường

Công an

6/2015.

công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và

huyện

kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
2

Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW

Ban chỉ huy

Tháng

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của

Công an

4/2015.

Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn

huyện

giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy
nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
3

Sơ kết 4 năm thực hiện chương trình hành động

Ban chỉ huy

Tháng

số 21-CTrHĐ/HU ngày 31/8/2012 của BTV

Công an

10/2015

Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số

huyện

26-CTrHĐ/TU ngày 20/6/2012 của BTV Thành
ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban
Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong tình hình mới.
4

Sơ kết 07 năm thực hiện Chương trình hành

Ban chỉ huy

Tháng

động số 33-CTr/HU ngày 07/5/2009 của Huyện

Công an

5/2015.

ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày

huyện

26/3/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về "Tăng
cường công tác phòng, chống và kiêm soát ma
túy trong tình hình mới.
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Sơ kết 04 năm thực hiện Chương trình hành

Ban chỉ huy

Tháng

động số 08-Ctr/HU ngày 18/01/2011 của Huyện

Công an

8/2015.

ủy về thực hiện Kết luận số86-KL/TW ngày

huyện

05/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị 05 tăng cường lãnh đạo công tác
đảm bảo ANQG trong tình hình mới.
6

Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày

Ban chỉ huy

tháng

01/12/2011của Ban Bí thư về tăng cường sự

Công an

10/2015.

lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân

huyện

bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.
7

Tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 57-

Ban chỉ huy

Tháng

KH/HU ngày 28/5/2012 của BTV Huyện ủy

Quân sự

6/2015.

xây dựng mô hình điểm về tổ chức, huấn luyện,

huyện

hoạt động và quản lý lực lượng dân quân tự vệ;
xây dựng BCH Quân sự xã, thị trấn vững mạnh
toàn diện giai đoạn 2011 - 2015.
8

Sơ kết 01 năm Chỉ thị số 19-CT/HU ngày Phòng Nội vụ

Tháng

27/5/2014 của Huyện ủy về lãnh đạo tăng

6/2015.

huyện

cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý hành
chính Nhà nước; nâng cao trách nhiệm người
đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra,
thanh tra công vụ, mở rộng sự giám sát của
nhân dân đối với cán bộ, công chức.
9

Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình hành động Phòng Nội vụ

Tháng

số 31-CT/HU ngày 07/8/2013 của BTV Huyện

9/2015.

ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục
hành chính, nhân rộng những mô hình, cách làm
hay, tạo sự chuyển biến thật sự có hiệu quả
trong giải quyết công việc cho tổ chức và cá
nhân, đặc biệt là những vấn đề bức xúc của
nhân dân; tạo môi trường đầu tư thông thoáng,
lắng nghe và tiếp tục chỉ đạo giải quyết khó
khăn, vướng mắc của công dân, doanh nghiệp.

huyện
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Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-

Phòng giáo

Tháng

NQ/HU, ngày 23 tháng 12 năm 2010 về việc tăng

dục đào tạo

03/2015

cường lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào

huyện

tạo và công tác phổ cập giáo dục các bậc học giai
đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo
11

Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hành động số

Phòng giáo

Tháng

20-CT/HU ngày 16/7/2012 của Ban Thường vụ

dục đào tạo

7/2015

Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày

huyện

5/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ 5 tuổi củng cố kết quả phổ cập
giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tăng cường
phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù
chữ cho người lớn
12

Sơ kế 3 năm thực hiện Kế hoạch 67-KH/HU ngày

Phòng Lao

Tháng

28/12/2012 của Huyện ủy tổ chức thực hiện

động xã hội

12/2015

chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày

huyện

8/11/2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 15NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng
(khóa 11) về một số vấn đề chính sách xã hội giai
đoạn 2012 - 2020.
13

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-

Phòng giáo

Tháng

NQ/HU ngày 23/12/2010 của Huyện ủy về việc

dục đòa tạo

12/2015

tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục

huyện

đào tạo và công tác phổ cập giáo dục các bậc học
giải đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo
14

Báo cáo kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 3
tháng đầu năm 2015

15

Báo cáo kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6
tháng đầu năm 2015

16

Báo cáo kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9
tháng đầu năm 2015

17

Văn phòng

Tháng

UBND huyện

3/2015

Văn phòng

Tháng

UBND huyện

6/2015

Văn phòng

Tháng

UBND huyện

9/2015

Báo cáo kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh

Tháng

năm 2015

9/2015

32
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Tổng kêt 5 năm thực hiện Nghị quyêt số 4-

Phòng Kinh

Tháng

NQ/HU ngày 15/11/2010 của Huyện ủy về xây

tê

4/2015

dựng nông thôn mới
19

Tổng kêt chương trình nâng cao chất lượng Phòng Nội vụ

Qúy IV

nguồn nhân lực
20

Chương trình cải cách hành chính

Phòng Nội vụ

Qúy IV

21

Tổng kêt thực hiện chuyên đổi cơ cấu kinh tê,

Phòng Kinh

Qúy III

chuyên dịch mô hình tăng trưởng giai đoạn

tê

2011 - 2015.
22

Chương trình giảm ùn tắc giao thông

Ban chỉ huy

Qúy III

Công an
huyện
23

Chương trình giảm ngập nước

Phòng Quản

Qúy IV

lý đô thị
24

Chương trình giảm ô nhiễm môi trường

Phòng Tài

Qúy III

nguyên-Môi
trường
25

Tổng kêt Chương trình nước sinh hoạt năm
2015, dự kiên tổ chức tháng 12 năm 2015.

26

Tổng kêt công tác phòng chống dịch bệnh trên gia
súc, gia cầm năm 2014 và kê hoạch năm 2015.

27

Tổ chức tổng kêt chương trình xây dựng NTM
giai đoạn 2013 - 2015

28

Tháng

tê

12/2015

Phòng Kinh

Tháng

tê

3/2015

Phòng Kinh

Qúy I

tê

Tổng kêt công tác chuyên đổi cơ cấu kinh tê
nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015.

Phòng Kinh

Phòng Kinh

Qúy IV

tê
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Minh Tấn

