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CHƯƠNG TRÌNH 

 Công tác Quý I năm 2022 và phân công thực hiện  

 

  Căn cứ Quy chế hoạt động và Chương trình công tác năm 2022, UBND 

huyện xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I như sau:  

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tổng kết công tác năm 2021. Triển khai thực hiện Quyết định của UBND 

tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022; những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Ban hành quyết định giao chỉ tiêu; các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2022.  

2. Tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI; tăng cường nguồn lực cho tiếp tục triển khai các 

Kế hoạch thực hiện chương trình công tác trọng tâm và nhiệm vụ đột phá của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện là: Chương trình trọng tâm về phát triển Thị trấn 

Thanh Nhật; về sản xuất hàng hóa nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 và nội 

dung đột phá về phát triển giao thông nông thôn, về khai thác tiềm năng du lịch. 

3. Chỉ đạo quản lý các Lễ hội đầu xuân Nhâm Dần năm 2022 trong bối 

cảnh dịch bệnh COVID-19. Thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, người 

có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, các đồng chí nguyên là lãnh đạo 

huyện, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trực tết Nguyên đán. 

4. Tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trật tự đô thị và hành 

lang giao thông, đặc biệt là tăng cường quản lý cấp phép xây dựng và sau cấp 

phép tại địa bàn thị trấn Thanh Nhật. Tiếp tục giải quyết vướng mắc trong giải 

phóng mặt bằng các dự án tại trung tâm huyện. Đôn đốc hoàn thiện thủ tục hồ sơ 

các công trình khởi công mới để sớm triển khai thi công. Chuẩn bị nội dung phục 

vụ công tác thanh tra tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng theo Kế hoạch của 

Sở Tài chính. 

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. 

6. Triển khai các hoạt động thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tổ chức Lễ hội giao nhận quân 

năm 2022. Tổ chức các hoạt động sơ kết Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ 

chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và tổ chức 

“Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022. 
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7. Sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THEO THÁNG 

Tháng 1:  

- Triển khai chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021 – 2022; theo 

dõi, đôn đốc để hoàn thành công tác bán vụ mía năm 2021. Kiểm tra công tác 

phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi tại cơ sở. Xây dựng và ban 

hành các Kế hoạch liên quan đến nông, lâm nghiệp (Kế hoạch phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò; kế hoạch thực hiện di 

dời chuồng trại năm 2021….). Rà soát sản phẩm địa phương có tiềm năng, vận 

động hướng dẫn người dân tham gia chương trình OCOP. Xây dựng nội dung 

phát động thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện chương trình sản xuất hàng hóa, chương trình xây dựng NTM năm 

2022 (Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, UBND các 

xã, thị trấn tham mưu triển khai thực hiện). 

- Giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (tất cả các lĩnh vực). 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022; những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương năm 2022. Ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu NSNN năm 

2022 và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022. 

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2021; giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư 

năm 2022. Triển khai thực hiện Kết luận số 164-KL/TU, ngày 16/12/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - 

xã hội và thực hiện kiến nghị KTNN năm 2020. Báo cáo giám sát, đánh giá tổng 

thể đầu tư năm 2021 và đăng tải thông tin dự án, số liệu giám sát, đánh giá đầu tư 

trên Hệ thống công nghệ thông tin; báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 

2021; báo cáo công tác QLNN về đầu tư phát triển sử dụng vốn đầu tư công, việc 

đầu tư theo phương thức PPP, việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2016 

– 2021. (Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Triển khai thu Lệ phí môn bài năm 2022 (Chi cục Thuế chủ trì tham mưu 

thực hiện) 

- Triển khai thủ tục hồ sơ các danh mục công trình để tổ chức thi công ngay 

sau Tết Nguyên đán. Tổ chức ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn 

giao thông tại một số tuyến đường chính thị trấn Thanh Nhật; chỉ đạo kiểm tra, xử 

lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường QL 4A tại xã Thắng 

Lợi, xã Minh Long; phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải xử lý vi phạm hành 

lang an toàn giao thông đường bộ tại xóm Đoỏng Đeng, thị trấn Thanh Nhật. Ban 

hành Kế hoạch tổ chức bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2022. Chỉ đạo 

tăng cường kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, 
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lối mở biên giới. Ban hành Kế hoạch Ứng phó thảm họa sự cố đường bộ trên địa 

bàn (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (Đội Quản lý thị 

trường số 2 chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Triển khai công tác thống kê đất đai năm 2021. Xử lý Giấy chứng nhận 

QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liến với đất đã ký cấp quyền còn tồn 

chưa trao đến chủ sử dụng. Phối hợp thực hiện thủ tục đất đai để đầu tư xây dựng 

trụ sở Công an xã, thị trấn theo đề nghị của Công an tỉnh. Cung cấp thông tin, số 

liệu và lập báo cáo công tác BVMT năm 2021; báo cáo công tác quản lý, tình hình 

bảo vệ khoáng sản chưa khai thác năm 2021; rà soát, cung cấp thông tin về khối 

lượng đất, đá thải phát sinh khi thi công, xây dựng các công trình trên địa bàn để 

có thể huy động sử dụng trong Đề án chính sách khai thác vật liệu xây dựng tại 

chỗ sử dụng cho công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 (Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham 

mưu thực hiện). 

- Tổ chức đối thoại giải phóng mặt bằng với nhân dân thuộc và liên quan dự 

án phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở khu Chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật; triển 

khai phương án giải quyết tồn đọng, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự 

án đang triển khai và hoàn thành (Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 

hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện tham mưu thực hiện) 

 - Triển khai nhiệm vụ điều chỉnh chung quy hoạch thị trấn Thanh Nhật. 

Triển khai, hoàn thiện thủ tục hồ sơ các danh mục công trình thuộc nguồn vốn 

giao năm 2022 để tổ chức thi công sau Tết Nguyên đán. Lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025. (Ban Quản lý dự 

án đầu tư và xây dựng huyện chủ trì tham mưu thực hiện). 

- Giao biên chế công chức cơ quan chuyên môn UBND huyện năm 2022. 

Họp xét khen thưởng và ban hành Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2021; triển khai đăng ký các 

danh hiệu thi đua năm 2022; ban hành Chỉ thị về phát động phong trào thi đua 

năm 2022. Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2021; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022. 

(Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2021 – 2022. Lập kế hoạch thực hiện các 

chỉ tiêu về giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022. (Phòng 

Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Theo dõi, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở. Kiểm 

tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán và tại các Lễ hội đầu 

xuân. (Phòng Y tế chủ trì tham mưu thực hiện) 
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- Triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các xã, thị trấn theo 

chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 95/SYT-NV ngày 06/01/2022.(Trung tâm Y 

tế chủ trì phối hợp phòng Y tế tham mưu thực hiện) 

- Chỉ đạo công tác tổ chức Lễ hội đầu xuân trong bối cảnh dịch bệnh 

COVID-19; chỉ đạo triển khai tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử quan trọng trong Quý I năm 2022; tiếp tục hoàn thiện nội dung phục vụ 

chương trình làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Phòng Văn hóa và 

Thông tin chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT 

mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới dịp Xuân Nhâm Dần 2022 đảm 

bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID -19. (Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

chủ trì thực hiện) 

- Tiếp nhận, cấp gạo cứu đói và triển khai chương trình an sinh xã hội dịp 

Tết Nguyên Đán đến đối tượng chính sách trên địa bàn. Xây dựng Kế hoạch thăm, 

chúc tết, các đối tượng người có công, đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, các 

cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2022. 

(Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác dân tộc năm 2022 (Phòng Dân 

tộc chủ trì thực hiện). 

- Tổ chức tiếp công dân theo quy định. Ban hành Kế hoạch công tác thanh 

tra, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2022. (Thanh tra huyện chủ 

trì tham mưu thực hiện) 

- Xây dựng và ban hành các kế hoạch trong công tác tư pháp năm 2022.  

(Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ban hành các Kế hoạch công tác 

Ban Chỉ đạo 138 huyện năm 2022. (Công an huyện chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức các hoạt động sơ kết Phong trào “Toàn 

dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình 

mới” năm 2021 và tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” năm 2022 trên địa bàn 

huyện. (Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu thực hiện) 

- Ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương 

năm 2022. Tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về 

địa phương; chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân 

sự năm 2022. (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Xây dựng, ban hành Chương trình công tác năm 2022 và Quý I; tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. 

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022. 

Ban hành Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2022 và Kế hoạch 

thăm, chúc tết, các đối tượng người có công, đối tượng thuộc diện chính sách xã 
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hội, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 

năm 2022. (Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì tham mưu thực hiện) 

Tháng 2: 

- Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán; báo cáo tình 

hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 2, phương 

hướng nhiệm vụ công tác tháng 3/2022. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác 

triển khai chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 tại các xã, thị trấn. (Văn phòng 

HĐND và UBND huyện chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân. Theo dõi, đôn đốc công tác 

tiêm phòng, phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tổ chức phát 

động thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dịp Tết Nguyên Đán 

Nhâm Dần năm 2022. Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án nông nghiệp đang 

triển khai. (Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp theo 

chức năng chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Thực hiện công tác quyết toán ngân sách năm 2021. (Phòng Tài chính – 

Kế hoạch chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tổ chức cuộc họp chuyên đề về thu ngân sách năm 2022. (Chi cục Thuế 

chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Theo dõi, xử lý các vi phạm về quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị và hành 

lang giao thông trên địa bàn huyện. (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện) 

 - Đôn đốc thực hiện các danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2022.  

(Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện chủ trì triển khai) 

- Tiếp tục tổ chức giải phóng mặt bằng các dự án tại trung tâm huyện. 

(Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư 

và xây dựng huyện tham mưu thực hiện) 

- Tăng cường triển khai các phương án quản lý đất đai; theo dõi, nắm tình 

hình, kiểm tra và xử lý các vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện (Phòng Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện) 

- Theo dõi việc thực hiện công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã, 

thị trấn (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu thực hiện) 

 - Tổ chức kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết 

nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. (Phòng Y tế chủ trì triển khai thực hiện) 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 (Các thành 

viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy huyện phối hợp triển khai thực hiện) 

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT 

mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch 

COVID -19. (Trung tâm Văn hóa và Truyền thông chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Kiểm tra Lễ hội đầu xuân tại các địa phương. (Phòng Văn hóa - Thông tin 

chủ trì tham mưu thực hiện) 
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- Tổ chức Lễ hội giao, nhập quân năm 2022 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

chủ trì tham mưu thực hiện) 

 - Tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. (Công an huyện chủ trì triển khai 

thực hiện) 

Tháng 3: 

- Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội Quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II/2022; kiểm tra việc triển khai 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tại các xã, thị trấn. (Văn phòng 

HĐND và UBND huyện chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tổng hợp, đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2021 – 2022; theo 

dõi, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và kiểm soát giết 

mổ; triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022. 

(Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp theo chức năng 

chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra và xử lý các vi phạm về đất đai (Phòng 

Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện) 

- Theo dõi, kiểm tra và xử lý các vi phạm về quy hoạch, xây dựng, trật tự 

đô thị và hành lang giao thông trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ 

trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện) 

- Kiểm tra tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản (Tổ công tác 

đôn đốc, hướng dẫn giải ngân chủ trì thực hiện) 

- Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động sơ kết Phong trào “Toàn dân tham gia bảo 

vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2021 

và tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” năm 2022 trên địa bàn huyện. (Văn 

phòng HĐND và UBND huyện tham mưu thực hiện) 

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền văn bản pháp luật Quý I năm 2022. (Phòng 

Tư pháp chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Tổ chức kiểm tra liên ngành việc kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn 

huyện. (Phòng Văn hóa và thông tin chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Theo dõi việc thực hiện công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các 

xã, thị trấn. (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu thực hiện) 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chương 

trình trọng tâm, báo cáo trình Thường trực, BTV Huyện ủy. Chuẩn bị các nội 

dung trình Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quý I/2021. (Các cơ quan trực thuộc 

liên quan tham mưu thực hiện) 

 Trên đây là Chương trình công tác Quý I năm 2022 và phân công thực hiện. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tổ chức thực hiện. 

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả triển 
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khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã giao tại các hội nghị thường kỳ của 

UBND./. 

 

Nơi nhận:                                                          
- UBND tỉnh (B/c); 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT-TH. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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