
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN GIAO THUỶ 

 

Số: 121/QĐ-UBND  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          
 

Giao Thuỷ, ngày 11 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình công tác trọng tâm  

của Uỷ ban nhân dân huyện năm 2023 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIAO THỦY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 09/12/2022 của  Ban  Chấp  hành 

Đảng bộ huyện; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện 

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Giao Thuỷ năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện  

ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác trọng tâm 

của UBND huyện năm 2023 (Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Căn  cứ  Chương  trình  công  tác  trọng  tâm  của  UBND  huyện,  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, 

đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của cơ 

quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai, tổ chức thực hiện. 

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND 

- UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT Giao Thuỷ; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Doãn Quang Hùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN GIAO THUỶ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

 

 

CH 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 121/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 

của Uỷ ban nhân dân huyện Giao Thuỷ) 
 

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

 

TT Nội dung công việc 
Cơ quan chủ 

trì tham mưu 

Cơ quan phối 

hợp thực hiện 

Trình cấp 

phê duyệt 

THÁNG 1 

1 

Tổng kết nhiệm vụ Chính 

trị và công tác Thi đua, 

khen thưởng năm 2022; 

triển khai nhiệm vụ năm 

2023 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

Phòng Nội vụ 

và các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Huyện ủy, 

UBND 

huyện 

2 

Triển khai hồ sơ bước báo 

cáo nghiên cứu khả thi một 

số dự án đã được HĐND 

tỉnh phê duyệt chủ trương 

đầu tư trong năm 2022 

BQL dự án 

đấu tư xây 

dựng 

Phòng Tài 

chính - kế 

hoạch 

BTV Huyện 

uỷ, HĐND 

huyện 

3 

Triển khai kế hoạch sử 

dụng đất 2023 

Phòng Tài 

nguyên - Môi 

trường 

UBND các xã, 

thị trấn; 

UBND 

huyện 

4 

Thực hiện quy trình tuyển 

dụng viên chức BQL DA 

đầu tư xây dựng huyện 

Phòng Nội vụ Các cơ quan 

có liên quan 

UBND 

huyện, 

5 

Tổ chức thăm, tặng quà và 

trợ cấp cho đối tượng nhân 

dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023 

Phòng LĐ-

TB&XH 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

Huyện ủy, 

UBND 

huyện 

6 

Triển khai kế hoạch mở đợt 

cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm, đảm bảo ANTT dịp 

Tết nguyên đán Quý Mão 

năm 2023 

Công an 

huyện 

Các xã, thị trấn UBND 

huyện 
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7 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, 

TDTT mừng Đảng, mừng 

Xuân, Tết nguyên đán năm 

2023 

Phòng VHTT UBND các xã, 

thị trấn 

UBND 

huyện 

THÁNG 2 

8 
Chỉ đạo gieo cấy lúa vụ 

Xuân 2023 

Phòng 

NN&PTNT  

Trung tâm 

Dịch vụ KTNN 

UBND 

huyện 

9 

Triển khai công tác giải 

phóng mặt bằng theo kế 

hoạch sử dụng đất đối với 

các dự án trên địa bàn 

huyện 

Phòng Tài 

nguyên - Môi 

trường 

UBND các xã, 

thị trấn 

UBND 

huyện  

10 

Hoàn thành hồ sơ, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt các xã 

đăng ký đạt NTM nâng cao; 

NTM kiểu mẫu của năm 2022. 

Phòng 

NN&PTNT 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan; UBND 

các xã, thị trấn 

UBND tỉnh 

11 
Tổ chức Lễ giao nhận quân 

năm 2023  

Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan;  

Huyện ủy, 

UBNDhuyện 

12 

Khảo sát, xây dựng Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư một số dự án, làm căn cứ 

để trình HĐND huyện phê 

duyệt chủ trương đầu tư 

Ban QLDA, 

UBND các xã, 

thị trấn 

Phòng TCKH, 

KTHT, TNMT 

và các cơ quan 

có liên quan 

BTV Huyện 

uỷ, UBND 

huyện 

THÁNG 3 

13 

Triển khai kiểm tra công 

tác 

CCHC và công vụ của một 

số cơ quan, đơn vị 

Phòng Nội vụ Phòng Tư 

pháp, Văn hoá 

-TT, Văn 

phòng … 

UBND 

huyện 

14 

Kỳ họp giải quyết các công 

việc phát sinh, đột xuất của 

HĐND huyện. 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện, Tài 

chính - Kế 

hoạch,BQLDA 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

BTV Huyện 

uỷ, HĐND 

huyện 
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15 

Thanh tra sử dụng nguồn 

ngân sách cấp năm 2023, 

việc thu chi các khoản đóng 

góp năm học 2022-2023 

của các trường học. 

Thanh tra 

huyện 

Các đơn vị có 

liên quan, các 

trường học 

UBND 

huyện 

16 

Trình UBND tỉnh phê 

duyệt bước Báo cáo nghiên 

cứu khả thi một số dự án 

trên địa bàn huyện… 

Ban QLDA, 

UBND các xã, 

thị trấn 

Phòng TCKH, 

KTHT, TNMT 

và các cơ quan 

có liên quan 

UBND tỉnh 

17 

Sơ kết tình hình thực hiện 

nhiệm vụ PTKT-XH Quý I, 

triển khai nhiệm vụ Quý II 

năm 2023 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan và UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

THÁNG 4 

18 

Đăng ký bổ sung kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 

Phòng Tài 

nguyên - Môi 

trường 

UBND các xã, 

thị trấn 

UBND 

huyện 

19 

Tổ chức đấu giá đất các 

KDC tập trung xã Giao An, 

Hoành Sơn 

Phòng Tài 

nguyên - MT 

UBND các xã, 

thị trấn 

UBND 

huyện 

THÁNG 5 

20 

Tổ chức Lễ phát động tháng 

hành động vì trẻ em năm 

2023 

Phòng Lao 

động-TB&XH 

UBND các xã, 

thị trấn 

UBND 

huyện 

21 

Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về quản lý tài chính 

ngân sách xã Giao Tiến 

Thanh tra 

huyện 

UBND xã Giao 

Tiến 

UBND 

huyện 

THÁNG 6 

22 

Trình HĐND huyện phê 

duyệt chủ trương đầu tư, phê 

duyệt quy hoạch chi tiết 

1/500 một số khu dân cư tập 

trung...  

Ban QLDA, 

UBND các xã, 

thị trấn 

Phòng TCKH, 

KTHT, TNMT 

và các cơ quan 

có liên quan 

BTV Huyện 

uỷ, HĐND 

huyện 

23 
Tổ chức tuyển sinh vào lớp 

10 THPT. 

Phòng GD-ĐT Các trường 

THPT 

UBND 

huyện 
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24 

Tổ chức thăm, tặng quà cho 

trẻ em nhân dịp ngày Quốc 

tế thiếu nhi 1/6 

Phòng Lao 

động - 

TB&XH 

Phòng GD-ĐT UBND 

huyện 

25 

Tổ chức kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật đất đai, môi 

trường, tài nguyên nước và 

khoáng sản các xã, thị trấn 

Phòng Tài 

nguyên - Môi 

trường 

UBND các xã, 

thị trấn 

UBND 

huyện 

26 

Triển khai thực hiện tháng 

hành động phòng chống ma 

tuý… 

Công an huyện Các cơ quan, 

đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

27 

Công bố Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về đặt tên đường, 

phố trên địa bàn huyện 

Phòng VH-TT TT Quất Lâm, 

TT Ngô Đồng 

UBND 

huyện 

28 

Thanh tra trách nhiệm 

trong việc thực hiện pháp 

luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo … 

của Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn 

Thanh tra 

huyện 

UBND các xã, 

thị trấn và các 

cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

29 

Sơ kết tình hình thực hiện 

nhiệm vụ PTKT-XH 6 tháng 

đầu năm, triển khai nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2023 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan và UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

THÁNG 7 

30 

Xây dựng các Tờ trình, Dự 

thảo Nghị quyết trình kỳ 

họp Thường lệ giữa năm 

của HĐND huyện. 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

BTV Huyện 

ủy, HĐND 

huyện 

31 

Khởi công một số dự án 

KDC tập trung trên địa bàn 

huyện 

Ban QLDA Phòng Tài 

chính - KH, 

Kinh tế - HT, 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

32 

Khởi công một số công 

trình giao thông trên địa 

bàn: đường Lạc Lâm, 

Thiện Lâm 

Ban QLDA Phòng Tài 

chính - KH, 

Kinh tế - HT, 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 
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   33 

Phối hợp tổ chức Kỳ thi Tốt 

nghiệp THPT Quốc gia 

2023 

Các trường 

THPT 

Phòng GD-ĐT UBND 

huyện 

34 

Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật trong việc lập và 

thẩm định, đầu tư xây dựng 

công trình: Nhà đa năng 

trường Mầm non xã Giao 

Nhân 
 

Thanh tra 

huyện 

UBND xã Giao 

Nhân, trường 

Mầm non xã 

Giao Nhân 

UBND 

huyện 

35 
Triển khai đề án về tên 

đường phố (Đánh số nhà) 

Phòng KT- HT Phòng VHTT UBND 

huyện 

THÁNG 8 

36 

Tổ chức các hoạt động 

thông tin, văn nghệ, TDTT 

chào mừng Cách mạng 

tháng 8 và Quốc khánh 2/9 

Phòng VHTT UBND các xã, 

thị trấn 

UBND 

huyện 

THÁNG 9 

37 
Chỉ đạo tổ chức Khai giảng 

năm học 2023-2024 

Phòng GD-ĐT UBND các xã, 

thị trấn 

UBND 

huyện 

38 

Khảo sát, đề xuất chủ 

trương đầu tư một số dự án, 

trình các cơ quan chuyên 

môn thẩm định làm căn cứ 

để trình HĐND huyện phê 

duyệt chủ trương đầu tư 

Ban QLDA, 

UBND các xã, 

thị trấn 

Phòng TCKH, 

KTHT, TNMT 

và các cơ quan 

có liên quan 

BTV Huyện 

uỷ, HĐND 

huyện 

39 

Triển khai Kế hoạch điều 

tra, xác định hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2023 

Phòng LĐ-

TB&XH 

UBND các xã, 

thị trấn 

UBND 

huyện 

40 

Tổ chức thăm, tặng quà trại 

thu nhân dịp tết trung thu 

năm 2023. 

Phòng Lao 

động – 

TB&XH 

Các xã, thị trấn UBND 

huyện 

41 

Sơ kết tình hình thực hiện 

nhiệm vụ PTKT-XH 9 

tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 

2023 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan và UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 
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42 

Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật trong việc lập và 

thẩm định, đầu tư xây dựng 

công trình: Nhà Hiệu bộ và 

nhà đa năng trường THCS 

xã Bạch Long. 

 

Thanh tra 

huyện 

UBND xã 

Bạch Long, 

trường THCS 

Bạch Long 

UBND 

huyện 

THÁNG 10 

43 

Tổ chức hội nghị đối thoại 

với các doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện 

Phòng Kinh tế 

- hạ tầng 

Hội doanh 

nghiệp huyện, 

các cơ quan 

 

UBND 

huyện 

THÁNG 11 

44 

Tổng kết sản xuất vụ xuân 

2023, triển khai phương 

hướng, nhiệm vụ sản xuất 

vụ Xuân năm 2024 

Phòng Nông 

nghiệp&PTNT 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

UBND 

huyện 

45 
Đấu giá quyền sử dụng đất 

cho nhân dân làm nhà ở năm 

2023 

Phòng 

TN&MT 

Các xã, thị trấn UBND 

huyện 

46 
Tổ chức Khám tuyển sức 

khỏe nghĩa vụ Quân sự 2024 

BCH Quân sự 

huyện 

Các xã, thị trấn BTV Huyện 

uỷ  

47 

Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật trong việc lập và 

thẩm định, đầu tư xây dựng 

công trình Nhà 3 tầng và 

các hạng mục phụ trợ 

trường Mầm non thị trấn 

Ngô Đồng 

 

Thanh tra 

huyện 

UBND thị trấn 

Ngô Đồng, 

trường Mầm 

non thị trấn 

Ngô Đồng 

UBND 

huyện  

THÁNG 12 

48 

Hoàn thành khám tuyển 

sức khỏe Nghĩa vụ quân sự 

2024. 

Ban CHQS 

huyện 

Các xã, thị trấn UBND 

huyện 

49 

Chuẩn bị các Tờ trình, Đề 

án, Báo cáo trình kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2023 - 

HĐND huyện. 
 

P. Tài chính - 

KH; Thanh 

tra; Công an; 

Quân sự; ... 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện và các 

cơ quan, đơn 

vị... 

BTV Huyện 

uỷ, HĐND 

huyện 
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50 

Triển khai Kế hoạch phát 

triển KT-XH và phân bổ dự 

toán thu, chi NSNN năm 

2024 
 

Phòng Tài 

chính - KH 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

UBND 

huyện 

51 

Trình UBND tỉnh phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất 

năm 2024 
 

Phòng 

TN&MT 

Các xã, thị 

trấn; các đơn vị 

liên quan 

UBND 

huyện 

 

Ghi chú: 

- Chương trình công tác này bao gồm các đề án, báo cáo trình Ban Thường 

vụ Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và các nhiệm vụ thường xuyên.  

- Trường hợp đăng ký bổ sung hoặc rút nội dung khỏi Chương trình công 

tác, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có văn bản báo cáo UBND huyện.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

trách, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng, soạn thảo các 

báo cáo, đề án trong Chương trình công tác này. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì xây dựng, soạn thảo 

báo cáo, đề án trong Chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện chủ động 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt và trình UBND 

huyện theo đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế làm việc của 

UBND huyện. 

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra tiến độ việc triển khai thực hiện các nội dung Chương trình công tác trọng tâm 

của UBND huyện; định kỳ báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tại phiên 

họp thường kỳ hàng tháng. 

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

trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và 

yêu cầu thực tế, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, UBND huyện sẽ 

điều chỉnh bổ sung một số nội dung khác ngoài Chương trình công tác này. 

5. Cuối năm các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiến hành 

kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan đơn 

vị, địa phương mình; đăng ký Chương trình công tác năm sau./.  
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