
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN VỤ BẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/QĐ-UBND Vụ Bản, ngày 11 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chưong trình công tác trọng tâm 

của UBND huyện năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN vụ BẢN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đối, 
bo sung một so điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật Tô chức chính quyên địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết so 09-NQ/HU ngày 27/12/2022 của Huyện ủy và Nghị quyêt 
so 95/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triến kỉnh tế - 
xã hội huyện Vụ Bản năm 2023;

Căn cứ Quyết định sổ 3190/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND huyện về 
việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND & UBND huyện.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của ƯBND huyện 

(cớ danh mục các nội dung công việc kèm theò).

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác của UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, 
ngành thuộc ƯBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn xây dựng Ke hoạch, Chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, 
địa phương mình đế triển khai, tố chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ngành 
thuộc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch ƯBND các xã, 
thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Nam Định;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng TTĐT huyện;
- CPVP HDND&UBND 
- Lưu: VT. I

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

huyện;



ẦNI 
c NỘI DUNG VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH CÔ
{Ban hành kèm theo Quyế/ị^Ị^ệg^

G TÂM NĂM 2023 CỦA ƯBND HUYỆN
UBND ngày 11/01/2023 của UBND huyện)

DA

STT Nội dung công việc Co’ quan 
chủ trì Co’ quan phối họ p Ghi chú

THÁNG 01

1 Tố chức đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở 
tại 16 xã, thị trấn theo KH SDĐ năm 2022

Phòng Tài 
nguyên và MT

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan, UBND 

các xã, TT

2 Hoàn thiện hồ sơ Thống kê đất đai năm 2022 Phòng Tài 
nguyên và MT

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan, ƯBND 

các xã, TT

3
Công khai và triển khai thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất năm 2023

Phòng Tài 
nguyên và MT

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan, UBND 

các xã, TT

4 Trình xin chủ trương lập quy hoạch đô thị Trung 
Thành - Quang Trung

Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng

5
Trình thẩm định nhiệm vụ lập điều chỉnh quy 
hoạch xây dựng vùng huyện

Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng

6 Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2023.

Ban CHQS 
huyện

VP HĐND&UBND 
huyện

7
Tổ chức kiểm tra liên ngành VSATTP dịp Tết 
Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phòng Y tế

Các cơ quan liên 
quan, UBND các xã, 

thị trấn



8 Tô chức kiếm tra, xác minh, giải quyết đơn thư 
của các hộ dân tại chợ Gạo, xã Thành Lợi

Thanh tra 
huyện

Phòng TNMT; Chi 
nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai
Báo cáo Thanh tra tỉnh

9 Ban hành các kế hoạch và triến khai nhiệm vụ của 
lĩnh vực Tư pháp năm 2023.

Phòng Tư pháp Các cơ quan liên 
quan.

10
Triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 
Luật xử lý VPHC, Luật sửa đổi bổ sung một số 
điều của Luật ban hành vãn bản QPPL

Phòng Tư pháp
Các cơ quan liên 

quan, UBND các xã, 
thị trấn

11 Ban hành Ke hoạch thực hiện Nghị quyết số 04- 
NQ/HƯ của BCH Đảng bộ huyện năm 2023 Phòng VHTT

Các cơ quan, ngành, 
UBND các xã, thị 

trấn

12 Ban hành Kê hoạch tuyên truyền về công tác 
Truyền thông giảm nghèo về thông tin Phòng VHTT UBND xã, thị trấn

13 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị 
sự nghiệp. Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị

14
Báo cáo kết quả thực hiện Ket luận Thanh tra số 
1578/KLTT-SNV ngày i 1/8/2022 của Sở Nội vụ 
tỉnh Nam Định

Phòng Nội vụ
Các cơ quan liên 

quan

Tháng 2

1 Tô chức đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở 
tại KDC tập trung xã Thành Lợi

Phòng Tài 
nguyên và MT

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan, UBND 

các xã, TT

2 Lập hồ sơ đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà 
ở tại KDC tập trung xã Trung Thành

Phòng Tài 
nguyên và MT

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan, UBND 

các xã, TT

3 Hoàn thiện hồ sơ chuyển nguồn kinh phí năm 
2022 sang năm 2023 theo quy định.

Phòng Tài 
chính Kho bạc nhà nước Trình HĐND huyện



4 Ban hành Chương trình, Ke hoạch đào tạo nghề 
và công tác trẻ em năm 2023

Phòng Lao 
độngTBXH

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan; UBND 

các xã, TT

5 Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Ban CHQS 
huyện.

Các cơ quan, đơn vị 
liến quan; ƯBND 

các xã, TT

6
Xây dựng Ke hoạch phòng, chống tham nhũng 
năm 2023

Thanh tra 
huyện

Báo cáo Thanh tra tỉnh

7
Tổ chức thẩm định đánh giá, chấm điểm xã, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 Phòng Tư pháp Thành viên Hội 

đồng đánh giá TCPL Báo cáo Sở Tư pháp

8
Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định các 
xã đăng ký đạt chuan NTM nâng cao, NTM kiếu 
mẫu năm 2022.

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT

Các cơ quan liên 
quan; UBND các xã, 

TT
Trình UBND tỉnh

9
Xây dựng kế hoạch huy động nhân lực, vật tư 
trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên 
tai năm 2023.

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT

Hạt quản lý đê, 
Công ty TNHH 
MTV KTCTTL

10
Ban hành Ke hoạch kiểm tra công tác CCHC, 
công vụ, VTLT nãm 2023 Phòng Nội vụ Các cơ quan liên 

quan

11
To chức tống kết công tác thi đua khen thưởng 
năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023 Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan, các xã, thị 

trấn

12
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo 
Nghị định 59/2019/NĐ-CP Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị 

liên quan

13 Tố chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật 
Đất đai (sửa đổi)

Phòng Tài 
nguyên MT

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan, các xã, thị 

trấn,



Tháng 3

1 Ban hành kế hoạch duy trì cải tiến Hệ thống quản 
lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015

Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng

Các cơ quan liên 
quan

2 Trình phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy 
hoạch xây dựng vùng huyện

Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng

Các cơ quan liên 
quan

3
Hoàn thiện hồ sơ đấu giá QSD đất cho nhân dân 
làm nhà ở năm 2023 tại các xã, thị trấn

Phòng Tài 
nguyên và MT

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan, UBND 

các xã, TT

4 Tố chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 Ban CHQS 
huyện.

5

Triển khai thanh tra công tác quản lý và sử dụng 
ngân sách, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp 
của học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, 
THCS xã Cộng Hòa

Thanh tra 
huyện

Phòng Giáo dục đào 
tạo

Báo cáo Thanh tra tỉnh

Tháng 4

1 Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy 
hoạch xây dựng vùng huyện

Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng

Phòng Tài chính - 
KH

2 Trình thâm định nhiệm vụ lập quy hoạch đô thị 
Trung Thành - Quang Trung

Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng

3 Ban hành kế hoạch triến khai Tháng hành động về 
an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Phòng Lao 
độngTBXH

UBND các xã, thị 
trấn

4 Tô chức kiếm tra liên ngành và trien khai “Tháng 
hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 Phòng Y tế

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan, UBND các 

xã, thị trấn



5 Triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2023.
Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT

Các cơ quan, đon vị 
liên quan

6 Tổ chức thẩm định, xét công nhận thôn, xóm, 
TDP đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT

Các cơ phụ trách 
tiêu chí NTM

7 Tổ chức Khai mạc Lễ hội Phủ Dầy 2023 Phòng VHTT ƯBND xã thị trấn

8 Xây dựng kế hoạch biên chế năm 2024 Phòng Nội vụ các cơ quan liên 
quan

9
Tố chức tuyến dụng viên chức của cơ quan đơn vị 
sự nghiệp thuộc huyện và khối Giáo dục Phòng Nội vụ các cơ quan liên 

quan

Tháng 5

1
Trình thẩm định phê duyệt quy hoạch phân khu 
VIII địa bàn huyện Vụ Bản

Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng

Các cơ quan liên 
quan

Trình UBND tỉnh

2
Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách, 
quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của học sinh 
các trường Mầm non, Tiểu học xã Tam Thanh.

Thanh tra 
huyện

Phòng GD&ĐT 
huyện

Báo cáo Thanh tra tỉnh

3
Ban hành Ke hoạch sản xuất vụ Mùa- vụ Đông 
năm 2023.

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan, UBND các 

xã, thị trấn

4 Tong kiếm tra đê điều và các công trình thủy lợi.
Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT

Hạt quản lý đê, 
Công ty TNHH 1TV 

KTCTTL

5
Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Chương 
trình xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới 
kiếu mẫu năm 2023.

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT

Các cơ quan phụ 
trách tiêu chí NTM



6 TỔ chức diễn tập PCGNTT& TKCN năm 2023 Ban chỉ huy 
quân sự huyện

Phòng Nông nghiệp 
và PTNT

Tháng 6

1 Triên khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới 05/6

Phòng Tài 
nguyên và MT

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan, ƯBND 

các xã, TT

2 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân

Thanh tra 
huyện

Các cơ quan liên 
quan

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ

3
Tố chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu 
tư xây dựng đối với công trình: Cải tạo, nâng cấp 
nghĩa trang liệt sỹ xã Minh Tân.

Thanh tra 
huyện

Các cơ quan liên 
quan

Báo cáo Thanh tra tỉnh

4 Tổ chức diễn tập điểm PCTT&TKCN năm 2023
Ban CHQS 

huyện

Phòng Nông nghiệp 
và PTNT, các cơ 
quan, đơn vị liên 

quan

5
Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, 
công vụ, văn thư lưu trữ năm 2023 (Từ tháng 6 
đến tháng 10)

Phòng Nội vụ Các cơ quan liên 
quan

6 Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trong điểm 
của huyện

Ban Quản lý 
dự án huyện

Các cơ quan liên 
quan

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ

7

Báo cáo kêt quả thực hiện Đe án tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp; Đe án khuyến khích tập trung, tích 
tụ ruộng đất và ứng dụng công nghệ cao trong sản 
xuất nông nghiệp

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT

Các cơ quan , đơn vị 
liên quan, UBND 

các xã, TT

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ

8 Báo cáo công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm Phòng Tài 
chính KH

Các cơ quan liên 
quan

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ



Tháng 7

1 Trình phê chuẩn Quyết toán NSNN năm 2022. Phòng Tài 
chính -KH Kho bạc nhà nước Trình HĐND huyện

2
Ban hành Ke hoạch triến khai “Tháng hành động 
vì bình đắng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 
sở giới” năm 2023.

Phòng Lao 
độngTBXH

ƯBND các xã thị 
trấn

3

Tổ chức Thanh tra việc chấp hành pháp luật về 
đầu tư xây dựng đối với công trình: Xây dựng mới 
nhà 2 tầng và các hạng mục công trình phụ trợ 
trường Mầm non xã Kim Thái.

Thanh tra 
huyện

Các cơ quan liên 
quan Báo cáo Thanh tra tỉnh

4 Kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính của 
các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp UBND các xã, thị 
trấn

5 Xây dựng kế hoạch biên chế năm học 2023-2024
Phòng Giáo 

dục ĐT Phòng Nội vụ

Tháng 8

1

Thanh tra việc thực hiện công tác quản lý nhà 
nước về đất đai và việc xử lý các vi phạm pháp 
luật đất đai theo quy định của pháp luật từ khi có 
Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của 
Tỉnh ủy đến nay đối với ƯBND xã Đại An

Thanh tra 
huyện Phòng Tài nguyên 

và MT

Báo cáo Thanh tra tỉnh

2 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân.

Thanh tra 
huyện

UBND các xã, thị 
trấn

Báo cáo Thanh tra 
tỉnh, BTV Huyện uỷ

3 Báo cáo kết quả xoá nhà dột nát trên địa bàn
Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng Các cơ quan liên quan
Báo cáo BTV 

Huyện uỷ



4 Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo 
trên địa bàn

Phòng Lao 
động TB&XH Các cơ quan liên quan

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ

5 Tống hợp danh mục các dụ án đầu tư công và ten 
độ thực hiện quyết toán các dự án

Phòng Tài 
chính - KH

Các cơ quan liên 
quan

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ

6 Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện chương trình 
xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT
Các cơ quan liên 

quan
Báo cáo BTV 

Huyện uỷ

7 Báo cáo công tác quản lý, sử dụng đất đai liên 
quan đến tôn giáo

Phòng Tài 
nguyên MT

Các cơ quan liên 
quan

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ

8
Báo cáo kêt quả thực hiện kết luận các cuộc thanh 
tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm 
toán Nhà nước trên địa bàn

Thanh tra 
huyện

Phòng Tài chính - 
KH, các cơ quan, 
đơn vị liên quan

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ

Tháng 9

1 Triên khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Phòng Tài 
nguyên và MT

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan, ƯBND 

các xã, TT

2
Kiếm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2015 tại các xã, thị trấn.

Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng

Các cơ quan liên 
quan

9 Tố chức kiếm tra vs ATTP tại các bếp ăn tập thế 
trên địa bàn huyện.

Phòng Y tế Các cơ quan liên quan

10
Kiếm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các 
xã, thị trấn

Phòng Tư pháp ƯBND các xã, thị 
trấn



Tháng 10

1 Tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên sẵn sàng 
nhập ngũ năm 2023

Phòng Y tế Trung tâm Y tế, Ban 
Chỉ huy Quân sự 

huyện

2

Tổ chức thanh tra trách nhiệm trong việc thực 
hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải 
quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 
tham nhũng đối với Chủ tịch ƯBND xã Vĩnh Hào

Thanh tra 
huyện

Báo cáo Thanh tra tỉnh

3 Ban hành kế hoạch làm thủy lợi nội đồng, giao 
thông đồng ruộng vụ đông xuân năm 2022-2023.

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT

Công ty TNHH 1TV 
KTCTTL

4 Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2023.
Ban CHQS 

huyện.
Công an huyện, Các 

xã, TT.

5 Triển khai thực hiện tháng tuyên truyền về 
Chuyển đổi sổ, tháng tiêu dùng năm 2023

phòng Văn hóa 
TT

các cơ quan liên 
quan, ƯBND các xã, 

thị trấn

Tháng 11

1
Báo cáo ước tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2024

Văn phòng 
HĐND va 

UBND huyện

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ, trình 
HĐND huyện

2 Báo cáo ước thực hiện thu, chi NSNN năm 2023, 
dự kiến phân bổ NSNN năm 2024

Phòng Tài 
chính -KH

Chi cục thuế khu 
vực Ý Yên - Vụ Bản

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ, trình 
HĐND huyện

3
Tiến độ thực hiện và quyết toán các dự án đầu tư 
công trên địa bàn huyện.

Phòng Tài 
chính -KH

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ

4 Tổ chức kiểm tra liên ngành các cơ sở hành nghề 
y, dược tư nhân trên địa bàn (đợt II).

Phòng Y tế Công an huyện, Đội 
QLTT số 02



5

Báo cáo đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết 04- 
NQ-TƯ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy 
mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021 -2025

Phòng Tài 
chính - KH

Các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã thị 

trấn

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ

6

Báo cáo đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết 
06/-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 
xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiếu mẫu giai 
đoạn 2021-2025

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT

Các cơ quan, đơn vị, 
ƯBND các xã thị 

trấn

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ

7

Tố chức Thanh tra trách nhiệm trong việc thực 
hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp 
công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và 
phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch 
ƯBND xã Cộng Hòa

Thanh tra 
huyện

Báo cáo Thanh tra tỉnh

8 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023

Thanh tra 
huyện

Các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã thị 

trấn
Báo cáo BTV 

Huyện uỷ

9 Kiếm tra, rà soát việc ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật tại các xã, thị trấn Phòng Tư pháp ƯBND các xã, thị 

trấn

10 Triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân 2024.
Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT

Các cơ quan, đơn vị 
liên quan

11 Đánh giá kết quả ứng dụng CNTT và chuyển đổi 
số năm 2023.

Phòng VHTT
Các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã thị 
trấn

12 Đánh giá Chỉ số CCHC cấp xã năm 2023 Phòng Nội vụ các cơ quan liên 
quan



Tháng 12

1 Giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 
thu, chi NSNN năm 2024

Phòng Tài 
chính -KH

Văn phòng HĐND 
& ƯBND huyện và 
các cơ quan, đơn vị 

có liên quan

2 Phê duyệt Ke hoạch thanh tra năm 2024 Thanh tra 
huyện Báo cáo Thanh tra tỉnh

3
Hoàn thiện hồ sơ trình ƯBND tỉnh thẩm định các 
xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu năm 2023.

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT

Các cơ quan, đơn vị, 
ƯBND các xã thị 

trấn

4 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 04- 
NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện Phòng VHTT

Các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã thị 

trấn

Báo cáo BTV 
Huyện uỷ

5 Ban Ke hoạch: Chuyến đổi số; Tuyên truyền về 
CCHC năm 2024; Phòng VHTT

ƯBND xã, thị trấn 
Trung tâm Văn hóa 

TTTT

6 Tổng kết nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2023 Ban CHQS 
huyện

VP HĐND & 
UBND huyện

7 Trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Phòng Tài 
nguyên MT

Trình Sở TNMT, 
HĐND huyện

8 Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 Phòng Nội vụ các cơ quan liên 
quan



Chi chú:

- Chương trình công tác này bao gôm các nội dung công việc trĩnh tập thế UBND huyện; không bao gồm các nhiệm vụ 
công tác thường xuyên. Các cơ quan, ngành, các xã, thị trấn chủ động tham mưu UBND huyện những nội dung khác ngoài 
chương trình công tác.

- Trường hợp đăng ký bô sung hoặc rút khỏi nội dung, chương trĩnh công tác, các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị 
trân có văn bản báo cáo UBND huyện (Trong quá trĩnh thực hiện các chương trĩnh, đề án có thê được điểu chỉnh, bo sung cho 
phù hợp).

PHẦN II
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đông chí Lãnh đạo UBND huyện theo lĩnh vực được phân công phụ trách, chỉ đạo các cơ quan, ngành, địa phương 
liên quan thực hiện các nội dung công việc trong Chương trình công tác này.

2. Các cơ quan, ngành được giao chủ trì thực hiện các nội dung công việc trong Chương trình công tác trọng tâm của 
UBND huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ngành, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung trình UBND huyện 
theo đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế làm việc của ƯBND huyện.

3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ việc triển khai thực hiện 
các nội dung công việc trong Chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND huyện, 
Chủ tịch UBND huyện.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào chỉ đạo của Tỉnh, Chương trình công tác của BCH Đảng bộ huyện, 
Ban Thường vụ Huyện ủy và yêu cầu thực tế mà các cơ quan, ngành đề xuất, UBND huyện sẽ điều chỉnh bổ sung một số nội 
dung ngoài chương trình công tác này.

5. Cuối năm các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, 
chương trình công tác của cơ quan, ngành, địa phương mình và đăng ký Chương trình công tác năm sau./.


