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KẾ HOẠCH  

Công tác của  UBND xã năm 2022 

 

PHẦN I 

  I/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022. 

Thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ Huyện, các văn bản chỉ đạo của  

UBND huyện Ý Yên. Nghị quyết của BCH đảng bộ xã, nghị quyết của HĐND xã 

về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. UBND xã Yên Nghĩa xây dựng chương trình 

công tác năm 2022 với nội dung sau: 

1. Nhiệm vụ trọng tâm. 

Tập trung khắc phục khó khăn, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp. 

- Hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng lộ 

trình thôn, xóm kiểu mẫu.  

- Thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách, đào tạo nghề lao động nông thôn 

và giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo, tăng cường công tác quản lý nhà nước 

trên các lĩnh vực. 

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ 

nhân dân. 

- Tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế nâng cao giá trị sản xuất, gieo 

trồng của nhân dân. 

- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Duy trì và giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm bảo an ninh, trật tự an toàn 

xã hội và quốc phòng, quân sự địa phương. 

2. Một số giải pháp chủ yếu. 

 2.1. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo lịch mùa vụ, phòng, chống dịch 

bệnh cho vật nuôi, cây trồng. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với 

điều kiện của xã. Ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật để từ đó tăng năng 

xuất cây trồng. Chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi 

trường. 

2.2. Tiếp tục phát huy sức mạnh của cộng đồng, sức mạnh nội lực của nhân 

dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu, giữ vững kết quả đạt được, 

nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt thôn kiểu mẫu theo lộ trình. 

2.3. Làm tốt công tác điều hành thu, chi ngân sách, thực hiện thu đúng, thu 

đủ các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước. Đảm bảo công khai minh bạch các hoạt 

động kinh tế, tài chính trong cơ quan, chi tiết kiệm, hiệu quả đúng luật Ngân sách. 

2.4.Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý quy hoạch và sử dụng đất, 

đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, công tác cấp đổi  giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất, kiên quyết xử lý những vi phạm về xây dựng và sử 

dụng đất đai. 

2.5. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, duy trì và nâng 

cao chất lượng tuyên truyền hệ thống loa truyền thanh của xã. Thực hiện tốt phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

2.6. Tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế  “Một cửa”, trọng tâm 

là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, chính xác, đúng quy định, giải 

quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. 

II/ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG. 

Ngoài những nhiệm vụ chung, UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện những 

công việc cụ thể sau: 

 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

NGÀNH 

PHỤ 

TRÁCH 

NGÀNH 

PHỐI 

HỢP 

GHI 

CHÚ 

THÁNG 01 

1. 

Triển khai nghị quyết HĐND xã về phát 

triển kinh tế xã hội năm 2022, các chỉ 

tiêu huyện giao. 

 UBND xã 
Các ngành 

liên quan 
 

2. 

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 

2021, phương hướng mục tiêu chủ yếu 

năm 2022 trình kỳ họp HĐND xã. 

Văn phòng – 

thống kê 

Các ngành 

liên quan 
 

3. 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 

2021. Phát động phong trào thi đua năm 

2022. 

Văn phòng – 

thống kê 

Các ngành 

liên quan 
 

4. 

Kế hoạch tổ chức đón tết nguyên đán và 

những nhiệm vụ trọng tâm trước trong, 

sau tết nguyên đán năm 2022; mở đợt 

cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm 

bảo ANTT trong dịp tết nguyên đán 

2022. Tổng kết công tác Công an năm 

2021, tuyên truyền, cam kết ANTT, 

ATGT, pháo nổ trong dịp tết. Gọi răn đe 

các loại đối tượng.  

Ban VHTT, 

đài truyền 

thanh xã; 

Ban công an 

xã 

Các ngành 

liên quan 
 

5. 

Kế hoạch tuyên truyền Luật nghĩa vụ 

quân sự. Kế hoạch tổ chức giao quân 

năm 2022, tham mưu cho Đảng chính 

Ban CHQS 

xã 

Các ngành 

liên quan 
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quyền xây dựng kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ QS-QP địa phương năm 2022.  

6. 
Kế hoạch tặng quà tết đối tượng chính 

sách và hộ nghèo tết nguyên đán. 

Lao động 

TBXH 

Các ngành 

liên quan 
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Hoàn chỉnh hồ sơ đấu giá quyền sử dụng 

đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

Hướng  dẫn các thôn thực hiện xây dựng 

các công trình phúc lợi xây dựng nông 

thôn mới. 

Địa chính – 

Môi trường. 

 

Địa chính – 

Xây dựng 

Phòng 

TNMT. 

 

Các  thôn 
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Triển khai, hoàn thiện việc sắp xếp, sáp 

nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và 

hỗ trợ đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố 

dôi dư sau sáp nhập thôn 

 UBND xã 

Các ngành 

liên quan. 

Các  thôn 

 

THÁNG 02 

1 
Tổ chức diễn đàn thanh niên lên đường 

nhập ngũ. 

Ban CHQS 

xã, đoàn 

thanh niên 

Các ngành 

liên quan 
 

2. 

Tham mưu cho đảng, chính quyền triển 

khai thực hiện tốt công tác giao quân, bổ 

sung đội ngũ tiểu giáo viên, tham gia tập 

huấn tại huyện.  

Ban chỉ huy 

quân sự xã 

Các ngành 

liên quan 
 

3. 

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày thầy 

thuốc Việt Nam 27/2 ; Tổng kết công tác 

Y tế - Dân số năm 2021 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2022. 

Trạm y tế 

xã,  

Ban dân số 

KHHGD 

Các ngành 

liên quan 
 

 

4. 

 

Lập hồ sơ cấp đổi GCN quyền Sử dụng 

đất trong khu dân cư với các hộ đủ điều 

kiện. 

Địa chính – 

Môi trường 

Phòng 

TNMT, 

UBND xã 

 

5. 

Giải quyết các vụ việc tồn đọng phát 

sinh xảy ra trên địa bàn. Đảm bảo ANTT 

thời gian gieo cấy lúa chiêm năm 2022. 

Rà soát các loại đối tượng trong diện 

quản lý. 

Ban công an 

xã 

Các ngành 

liên quan 
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6 

Tổ chức hội nghị tất niên triển khai các 

nhiệm vụ trước, trong, sau tết nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022. 

UBND xã 
Các ngành 

liên quan 
 

7. 
Thăm tặng quà cho các đối tượng trong 

dịp tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Ngành 

LĐTBXH 

Các ngành 

liên quan 
 

THÁNG 03 

1 

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, CCHC, 

giải quyết TTHC quý I, nhiệm vụ quý II 

năm 2022. 

Văn phòng – 

thống kê 

Các ngành 

liên quan 
 

2 
Tuyên truyền ngày thành lập Đảng 

CSVN.  
Ban VHTT   

3 
Cấp thẻ BHYT hộ nghèo, cận nghèo 

năm 2021 
LĐ TBXH   

4 
Xây dựng kế hoạch chuẩn bị phúc tra 3 

lực lượng. 

BCH quân 

sự xã 
Các thôn  

5 

Xây dựng và triển khai kế hoạch bầu 

Trưởng thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Văn phòng – 

thống kê 

Các ngành 

liên quan. 

Các thôn 

 

6 

Xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, 

đảm bảo ATGT trên địa bàn, phòng ngừa 

đấu tranh ,trấn áp đối tượng vi phạm, 

giải quyết vụ việc tồn đọng phát sinh xảy 

ra trên địa bàn.  

Ban Công an 
Các ngành 

liên quan 
 

THÁNG 04 

1 
Tổ chức phúc tra 3 lực lượng chuẩn bị 

cho huấn luyện DQ 6 tháng đầu năm. 
Ban CHQS xã 

Các 

ngành 

liên 

quan 

 

   2 

Kế hoạch trực, bảo đảm ANTT, CTXH 

dịp nghỉ lễ 30/4-01/5. Giải quyết vụ việc 

tồn đọng phát sinh xảy ra trên địa bàn. 

Ban công an xã 

Ban 

Công 

an, 

Ban 

CHQS  

 

 



5 

 

3 
Kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc gia 

cầm  mùa hè. 
Thú y 

Các 

thôn 
 

4 

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm ngày giải 

phòng Miền Nam 30/4, quốc tế lao động 

01/5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. 

Ban VHTT,  

Đài TT xã 

Đài 

truyền 

thanh 

 

THÁNG 05 

1 
Tham mưu cho đảng, chính quyền tuyên 

truyền ngày thành lập LLVT tỉnh, huyện. 

CBH quân 

sự xã 

Các ngành 

liên quan 
 

2 
Tuyên truyền ngày sinh nhật Bác Hồ 

19/5 

Ban VHTT, 

Đài TT 

 xã 

Các ngành 

liên quan 
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Đảm bảo ANTT trong thời gian thu 

hoạch lúa Xuân 2022, cam kết, tuyên 

truyền trật tự ATGT, ANTT.  

Ban Công an 
Các ngành 

liên quan 
 

4 Tổng kết năm học 2021-2022. 

BGH 

Trường 

THCS, Tiểu 

học, Mầm 

non 

Các ngành 

liên quan 
 

THÁNG 06 

1 

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2022 trình kỳ họp hội đồng nhân dân xã; 

Báo cáo CCHC; Báo cáo rà soát TTHC 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022. 

Văn phòng 

UBND xã 

Các 

ngành 

liên 

quan 

 

2 

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021; 

kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; 

Tài chính - Kế 

toán 
  

3 

Tham mưu cho UBND xã tặng quà cho 

các cháu tàn tật nhân ngày quốc tế thiếu 

nhi 1/6. Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 

Lao động TBXH 

Các 

ngành 

liên 
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năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2022). quan 

4 

 

 

Tiếp tục triển khai chính sách hậu 

phương quân đội, chính sách người  có 

công cho các đối  

tượng. 

BCH quân sự xã 

Các 

ngành 

liên 

quan 

 

THÁNG 07 

1 
 Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày 

TBLS 

Lao động 

TBXH 

Các 

ngành 

liên quan 

 

2 
Tặng quà cho các đối tượng nhân dịp kỷ 

niệm 75 năm ngày TBLS. 

Lao động 

TBXH 

Các 

ngành 

liên quan 

 

3 
Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 

2022. 

Địa chính – 

Môi trường 

Phòng 

TN- MT, 

UBND xã 

 

THÁNG 08 

1 
Kế hoạch đảm bảo vệ sinh ATTP dịp tết 

trung thu. 
Trạm y tế 

Các ngành 

liên quan 
 

2 
Tập huấn tiểu giáo viên, chuẩn bị cho 

huấn luyện giai đoạn 2 năm 2022. 

BCH quân 

sự xã 

Các ngành 

liên quan 
 

3 

 

 

 

Hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 

2022. 

Địa chính  

Môi trường 

Phòng 

TN- MT, 

UBND xã 

 

4 
Xây dựng kế hoạch bảo vệ tết trung thu 

2022. 

Ban công an 

xã 
  

THÁNG 09 

1 

Báo cáo tình hình KT-XH; CCHC; Rà 

soát TTHC 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

trọng tâm quý 4 năm 2022. 

Văn phòng 

UBND xã 

Các ngành 

liên quan 
 

2 
Tuyên truyền kỷ niệm cách mạng tháng 

8 và Quốc khánh 02/9. 

Đài truyền 

thanh 

Các ngành 

liên quan 
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3 
Tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-

2023. 

BGH 

Trường 

THCS, Tiểu 

học, Mầm 

non 

Các ngành 

liên quan 
 

4 
Làm thủ tục di chuyển quân dự bị cho 

các học sinh thi đỗ vào các trường cao 

đẳng, đại học. 

BCH quân 

sự xã 
  

5 

 

 

Xây dựng kế hoạch bảo vệ bảo đảm an 

toàn ngày lễ Quốc khánh 02/9. 

Ban công an 

xã 

Các ngành 

liên quan 
 

THÁNG 10 

1 

Báo cáo công tác Sản xuất vụ mùa triển 

khai kế hoạch trồng cây vụ đông năm 

2022. 

Ban Nông  

nghiệp, HTX 

SXKD 

DVNN 

Các ngành 

liên quan 
 

2 

Triển khai, kiện toàn, bổ sung hội đồng 

NVQS, xây dựng kế hoạch tổ chức khảo 

sát nguồn SSNN năm 2023. 

BCH quân 

sự xã 

Các ngành 

liên quan 
 

3 
Kế hoạch tổ chức ngày hội Đại đoàn kết 

toàn dân. 

UBMTTQ;  

văn hóa xã  

hội 

Các ngành 

liên quan 
 

4 
Kế hoạch tiêm vắc xin ngừa Covid-19 

toàn dân trên địa bàn xã 
Y tế 

Các ngành 

liên quan 
 

THÁNG 11 

1 
Chuẩn bị các báo cáo trình tại kỳ họp 

HĐND xã; chấm điểm CCHC năm 2022. 

Văn phòng 

UBND xã 

Các ngành 

liên quan 
 

2 

Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 

năm 2022; dự toán thu chi ngân sách 

năm 2023 trình kỳ họp HĐND xã. 

Tài chính kế 

toán 

Các ngành 

liên quan 
 

3 

Triển khai các bước cho công tác tuyển 

chọn gọi thanh niên nhập ngũ. Tổ chức 

họp HĐNVQS lần 2. 

Ban chỉ huy 

QS xã 

Các ngành 

liên quan 
 

4 Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà BGH   
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giáo Việt Nam 20/11. Trường 

THCS,Tiểu 

học, Mầm 

non 

5 
Kế hoạch bình xét thi đua, đánh giá phân 

loại cán bộ công chức năm 2022. 

Văn phòng 

UBND xã 

Các ngành 

liên quan 
 

6 

Xây dựng kế hoạch rà soát bình xét hộ 

cận nghèo, hộ có mức sống thu nhập 

trung bình năm 2022. 

Lao động 

TBXH 

Các ngành 

liên quan 
 

7 
Kế hoạch tiêm mũi 4 ngừa Covid-19 

toàn dân trên địa bàn xã 
Y tế 

Các ngành 

liên quan 
 

THÁNG 12 

1 

Báo cáo kết quả CCHC năm 2022; kết 

quả bình xét thi đua năm 2022; tổng kết 

công tác chính quyền. 

Văn phòng 

UBND xã 

Các ngành 

liên quan 
 

2 

Chuẩn bị các báo cáo trình tại kỳ họp 

HĐND xã, Báo cáo tình hình KT-XH 

năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 trình kỳ 

họp HĐND xã. 

Văn phòng 

UBND xã 

Các ngành 

liên quan 
 

3 

Báo cáo kế hoạch tổ chức hội nghị tổng 

kết phong trào thi đua năm 2022, nhiệm 

vụ năm 2023. 

Văn phòng 

UBND xã 

Các ngành 

liên quan 
 

4 
Xây dựng chương trình công tác của 

UBND xã năm 2023. 

Văn phòng 

UBND xã 

Các ngành 

liên quan 
 

5 
Tổng kết công tác an ninh năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Ban công an 

xã 

Các ngành 

liên quan 
 

6 
Chuẩn bị nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 

2022. 

Ban CHQS 

xã 

Các ngành 

liên quan 
 

 

 

Ghi chú: Chương trình công tác này bao gồm các nội dung, công việc báo 

cáo trình lãnh đạo UBND xã không bao gồm các nhiệm vụ công tác thường xuyên 

phát sinh, các ban, ngành thuộc UBND xã chủ động tham mưu cho UBND xã 

những nội dung khác ngoài chương trình công tác. 
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Trong quá trình thực hiện nội dung của chương trình công tác cụ thể được 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

PHẦN THỨ II 

1. Các đồng chí lãnh đạo UBND xã theo lĩnh vực được phân công phụ trách 

chỉ đạo các ban, ngành xây dựng soạn thảo các nội dung công việc theo chương 

trình công tác này. 

2. Các ban, ngành  được giao chủ trì xây dựng soạn thảo nội dung công việc 

báo cáo trong chương trình công tác này phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan 

chuẩn bị tốt và trình UBND xã theo đúng thời gian, trình tự thủ tục tại quy chế làm 

việc của UBND xã. 

3. Văn phòng - thống kê xã có trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ triển khai 

thực hiện chương trình công tác của UBND xã định kỳ báo cáo UBND xã, Chủ 

tịch UBND xã tại phiên họp thường kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện căn cứ vào chỉ đạo của UBND huyện, 

BCH Đảng bộ xã, BTV Đảng uỷ và yêu cầu thực tế đề xuất của các ngành. UBND 

xã sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung khác ngoài chương trình công tác này. 

5. Cuối năm các ban, ngành thuộc UBND xã tổng kết thực hiện kế hoạch, 

chương trình công tác của ngành mình, đăng ký chương trình công tác của ngành 

mình năm 2023 gửi về UBND xã (qua đồng chí Văn phòng – thống kê xã phụ trách 

công tác Văn phòng HĐND-UBND) để tổng hợp báo cáo UBND huyện, UBND xã 

và báo Chủ tịch UBND xã./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Ý Yên; 

- TT Đảng ủy – TT HĐND – TT 

UBND xã; 

- Các ngành của UBND xã. 

- Lưu Vp. 

 

 

(để B/c) 

 

(để t/h) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Trường Sinh 
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