
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /CTr-UBND 

 

Thạch An, ngày  17  tháng  02  năm  2023 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Thạch An 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, UBND huyện Thạch An xây 

dựng chương trình công tác trọng tâm tháng 3 năm 2023 như sau: 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2023 

1. Tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị 

quyết, Chương trình, Đề án của Trung ương, UBND tỉnh, trong đó trọng tâm là 

tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ 

về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội, 

Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ 

cương; trách nhiệm, bản lĩnh; sáng tạo, hiệu quả", tập trung tổ chức thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. 

2. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch 

COVID-19 phù hợp, hiệu quả trên cơ sở nắm chắc tình hình thực tế. Tăng cường 

các hình thức truyền thông y tế, nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh trong 

nhân dân và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

khám, chữa bệnh tại các tuyến, nhất là tại tuyến y tế cơ sở. 

3. Chỉ đạo tăng cường quản lý công tác thu, chi ngân sách năm 2023; triệt 

để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Chỉ đạo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu 

quả, đảm bảo cung ứng vốn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín 

dụng cho người dân và doanh nghiệp. 

4. Chỉ đạo các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng các dự án 

đầu tư công đảm bảo tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. 

5. Chỉ đạo công tác gieo trồng vụ xuân đảm bảo tiến độ; tích cực phòng, 

chống dịch bệnh, phòng, chống rét cho vật nuôi và quan tâm hướng dẫn, vận 

động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông 

nghiệp, thực hiện chuyến đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng 

suất và chất lượng sản phẩm. Tăng cường công tác trồng, chăm sóc, quản lý và 

bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; đấu tranh, xử lý nghiêm những trường hợp 

vi phạm lâm Luật. Tiếp tục hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đầu tư. 

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

định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

7. Tiếp tục rà soát, củng cố và xây dựng các nội dung theo các tiêu chuẩn 



2 

của trường học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh các 

phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, tổ chức thi học sinh giỏi các cấp. 

8. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch trên nền tảng số; đẩy mạnh 

ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn huyện. 

9. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các 

chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách; tiếp tục quan 

tâm thực hiện công tác đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người 

lao động. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc và giảm nghèo vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

10. Duy trì, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại theo đường lối đối ngoại 

độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển giữa huyện nhà với các đối tác 

nước ngoài, nhằm tạo lập và tăng cường quan hệ ngoại giao về kinh tế, văn hóa, 

xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

11. Tăng cường công tác nắm tình hình ngoại biên trên tuyến biên giới; 

nắm chắc tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn... trên địa bàn 

huyện; thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATXH, không để xảy ra đột xuất, bất 

ngờ, không để hình thành điểm nóng về ANTT. 

12. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, làm tốt công tác thụ lý, phân 

loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung, đẩy nhanh giải quyết các 

vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài. 

13. Các nội dung khác theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỤ THỂ 

Nhiệm vụ công tác tháng 3/2023: có 26 nhiệm vụ (Chi tiết nhiệm vụ và 

phân công thực hiện theo Phụ lục gửi kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ chương trình công tác tháng 3 năm 2023 của UBND huyện, các cơ 

quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực 

hiện, khi có sự thay đổi, bổ sung chương trình, kịp thời báo cáo UBND huyện 

sửa đổi, bổ sung theo quy định, đảm bảo triển khai thực hiện tốt chương trình 

công tác năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, CV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 



PHỤ LỤC 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2023 CỦA UBND HUYỆN 

(Phụ lục kèm theo Chương trình số:         /CTr-UBND ngày  17  tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Thạch An) 
 

STT 
Nội dung chương trình công tác 

tháng 3 năm 2023 

Đơn vị tham mưu, 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

theo dự kiến 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

I 
Nhiệm vụ công tác năm 2022 và tháng 02 năm 2023 chuyển 

sang tháng 3 năm 2023 thực hiện 
    

1 
Tiếp tục thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ 2020 – 2030; lập kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Tháng 3   

2 

Thực hiện GPMB các dự án: khu tái định cư phát triển đô thị, 

đường nội thị thị trấn Đông Khê và hoàn thiện các thủ tục thu hồi 

đất công trình trụ sở UBND xã Kim Đồng 

Tháng 3   

II Nhiệm vụ tháng 3 được xác định từ đầu năm 2023     

3 
Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tiêm vắc xin COVID-

19 cho người dân trên địa bàn huyện theo kế hoạch 

- Văn  phòng  HĐND& 

UBND huyện 

- Trung tâm Y tế 

Tháng 3 Tháng 3 

Thực hiện 

khi được 

phân bổ 

Vắc-xin 

4 Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 

- Ban Chỉ huy quân sự 

- Đồn Biên phòng Đức 

Long 

Tháng 3 Tháng 3  

5 

Tổ chức các hoạt động chào mừng 64 năm Ngày thành lập Bộ 

đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2023) và 34 năm Ngày Biên 

phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2023) Đồn Biên phòng Đức 

Long 

Tháng 3 Tháng 3  

6 

Tổ chức sơ kết Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 01/01/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ 

chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong tình hình mới” 

Tháng 3 Tháng 3  

7 
Tổ chức thi Olympic môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 cấp huyện và 

tham gia dự thi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023 
Phòng Giáo dục và ĐT Tháng 3 Tháng 3  
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STT 
Nội dung chương trình công tác 

tháng 3 năm 2023 

Đơn vị tham mưu, 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

theo dự kiến 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

8 
Tổ chức giải điền kinh đối với học sinh THCS cấp huyện năm 

học 2022 - 2023 và chọn cử học sinh tham gia giải cấp tỉnh 
Tháng 3 Tháng 3  

9 

Chỉ đạo các trường tiếp tục phát động thi đua dạy tốt - học tốt 

chào mừng ngày thành tập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh 26/3/2023 

Tháng 3 Tháng 3  

10 
Xây dựng Kế hoạch chương trình hành động Quốc gia về người 

cao tuổi trên địa bàn huyện 

Phòng Lao động – 

TBXH 

Tháng 3 Tháng 3  

11 Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình việc làm năm 2023 Tháng 3 Tháng 3  

12 
Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện 

năm 2023 
Tháng 3 Tháng 3  

13 
Xây dựng Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện 

năm 2023 
Tháng 3 Tháng 3  

14 
Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua 

bán năm 2023 
Tháng 3 Tháng 3  

15 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã 

Phòng Nội vụ 

Tháng 3 Tháng 3  

16 

Tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ CCHC năm 2023, 

nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế yếu kém trong năm 2022; 

Báo cáo công tác CCHC quý I 

Tháng 3 Tháng 3  

17 

Tổ chức hội nghị chuyên đề về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-

CT/HU ngày 19/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, về việc 

tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Tháng 3 Tháng 3  

18 
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ môi trường theo Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020 
Tháng 3 Tháng 3  

19 
Tư vấn, tuyển sinh, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề năm 2023 

tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trung tâm GDNN-

GDTX 

Tháng 3 Tháng 3  

20 
Triển khai giảng dạy lớp Nuôi và phòng trị bệnh cho Lợn theo kế 

hoạch đã xây dựng 
Tháng 3 Tháng 3  
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STT 
Nội dung chương trình công tác 

tháng 3 năm 2023 

Đơn vị tham mưu, 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

theo dự kiến 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

21 
Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “TDĐK XDĐSVH” 

năm 2023 

Phòng Văn hoá và TT 

Tháng 3 Tháng 3  

22 

Hướng dẫn BCĐ Phong trào “TDĐK XDĐSVH” các xã, thị trấn, 

các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn đăng 

ký các danh hiệu văn hóa năm 2023 

Tháng 3 Tháng 3  

23 

Xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao 

cho mọi người, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải 

Việt dã cấp huyện 

Tháng 3 Tháng 3  

24 

Ban hành kế hoạch xây dựng và phát triển Công viên địa chất 

toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Kế hoạch phát triển du 

lịch năm 2023 

Tháng 3 Tháng 3  

25 
Tổ chức và hướng dẫn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế 

hạnh phúc (20/3) năm 2023 cho các xã, thị trấn 
Tháng 3 Tháng 3  

26 Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Lê năm 2023 Tháng 3 Tháng 3  
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