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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN MÔ  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Yên Mô, ngày 14 tháng 01  năm 2022 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 208/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô) 

 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh Ninh Bình và 

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện kỳ 

họp thứ 4, khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Để chủ động 

trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, UBND huyện 

xây dựng Chương trình công tác năm 2022 như sau: 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2022 

 Mục tiêu tổng quát 

Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, tập trung phát triển 

kinh tế- xã hội. Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững; tập trung xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao giá trị 

sản xuất công nghiệp - TTCN và chất lượng dịch vụ; tăng cường kết cấu hạ tầng 

kinh tế, kỹ thuật; đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo an sinh xã hội và chăm 

lo đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; hoàn 

thành tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương. 

Nhiệm vụ chủ yếu 

1. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện và triển khai Đề án phát triển nông nghiệp hàng 

hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Mở rộng diện tích các mô hình sản xuất 

cho hiệu quả kinh tế cao. Chủ động, tích cực phối hợp với các doanh nghiệp thực 

hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển và 

giới thiệu sản phẩm OCOP. Chỉ đạo phát triển chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi 

trường, an toàn sinh học. 

2. Tiếp tục chỉ đạo các xã huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí 

nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2022 có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

(Khánh Thịnh, Khánh Thượng) và 05 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.  

3. Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN. Thu hút đầu tư vào các điểm công nghiệp 

đã quy hoạch. Tăng cường chỉ đạo việc cấp phép xây dựng trên địa bàn. Xử lý nghiêm 

các tập thể, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý xây 

dựng trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học, công nghệ. Tiếp 

tục xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm, hàng hóa của huyện.  

4. Khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu 

hoàn thành vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tăng cường công tác quản 

lý chi ngân sách, thực hiện chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng 

phí. Quan tâm tạo điều kiện cho ngân hàng và các quỹ tín dụng trên địa bàn huyện 
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hoạt động kinh doanh đảm bảo theo quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ việc 

lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư 

công. Tăng cường theo dõi, kiểm soát không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.  

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý, 

sử dụng đất đai. Chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau dồn điền đổi thửa. Tuyên truyền, phổ 

biến Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức 

trách nhiệm của nhân dân về bảo vệ môi trường; đồng thời xử lý nghiêm các hành 

vi xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.  

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Triển 

khai tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Tăng cường quản lý 

các di tích lịch sử văn hóa, kiểm tra hoạt động lễ hội, tín ngưỡng tôn giáo, các 

điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa và các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện đảm bảo 

đúng quy định. Tiếp tục triển khai các hoạt động trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát 

triển các di tích trên địa bàn huyện.  

 7. Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng 

học sinh giỏi. Duy trì chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, 

tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường học. Đến hết năm 2022, 

có thêm 05 trường học đạt chuẩn Quốc gia (mức độ 2). Làm tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 tại các trường học. 

 8. Tích cực, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục nâng cao 

chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế;  đảm bảo đủ thuốc, sinh phẩm, trang 

thiết bị y tế phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tuyên truyền, vận động 

nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện hiệu quả lộ trình bảo hiểm y tế toàn 

dân. Tổ chức lồng ghép và thực hiện hiệu quả các chương trình y tế, dân số. Đảm 

bảo mức giảm tỷ lệ sinh 0,1‰ hằng năm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 

cân nặng theo tuổi giảm còn 9,8%. Tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

9. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an 

sinh xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công 

và các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả 

công tác xuất khẩu lao động và du học nghề, năm 2022 phấn đấu tạo việc làm cho 

2.000 lao động trong đó xuất khẩu lao động 150 người. Triển khai thực hiện tốt các 

giải pháp nâng cao chất lượng đào tào nghề, gắn với giải quyết việc làm, phấn đấu 

tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 54,8%. 

10. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của nhà nước về công tác 

quản lý, sử dụng công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản 

biên chế. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng các chế độ chính sách đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Quan tâm chỉ đạo công tác 

quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, 

đúng pháp luật những đề nghị của cơ sở tôn giáo. 

11. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao tỷ lệ hồ sơ mức độ 3, 

mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Triển khai có hiệu quả kế hoạch ứng 
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dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm 

bảo an toàn thông tin mạng năm 2022.  

12. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu 

quả kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; triển khai các 

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ hoà giải ở cơ sở. Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong chứng thực đảm bảo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu chứng 

thực của tổ chức và nhân dân. Triển khai các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội, thanh 

tra phòng, chống tham nhũng theo chương trình, kế hoạch. Nâng cao chất lượng 

công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế đơn 

thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài.  

13. Duy trì nghiêm các chế độ trực, tích cực, chủ động trong công tác phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả 

nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác 

tuyển quân bảo đảm chất lượng, số lượng. Tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực 

phòng thủ huyện. Phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19. 

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.  

14. Tiếp tục chủ động nắm tình hình, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ tại các điểm kiểm dịch 

phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tập 

trung công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; tuần tra, kiểm soát an 

toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý chặt chẽ các cơ 

sở kinh doanh có điều kiện. Chủ động, nắm chắc tình hình, hoạt động người nước 

ngoài về địa phương và thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị 

nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn...  
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÁC QUÝ 

 Ngoài những nhiệm vụ chung chỉ đạo xuyên suốt cả năm, trong từng quý,  

UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện những công việc sau: 

Quý I/2022 

1. Tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung theo Nghị quyết số 54/NQ-

HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022.  

2. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm; Văn bản số 02/UBND-VP2 ngày 05/01/2022 của UBND 

tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

3. Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp tết nguyên đán Nhâm 

Dần; Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các sự kiện, liên hoan, 

tiệc cuối năm tập trung đông người (trừ các hội nghị, sự kiện theo yêu cầu nhiệm 

vụ, được phép của cơ quan có thẩm quyền). Hạn chế di chuyển khi không cần 
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thiết để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, cũng như bảo vệ sức 

khoẻ cho bản thân, gia đình. 

 4. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, người 

có công với cách mạng, người nghèo, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng 

khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, trấn áp tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm. Tổ chức phát động 

Tết trồng cây đầu xuân năm 2022. 

5. Đôn đốc các xã, thị trấn thu hoạch các cây trồng vụ Đông, tổ chức sản xuất 

vụ Đông xuân. Chủ động phòng chống dịch bệnh và triển khai kế hoạch tiêm 

phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện 

Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, 

đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trình 

HĐND huyện tại kỳ họp tháng 3/2022. Chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

6. Hướng dẫn lập hồ sơ thu hồi đất thực hiện các dự án, hồ sơ đấu giá đất, 

giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã, thị trấn. 

Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường. Thực hiện tốt công 

tác thu gom, vận chuyển rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

7. Tập trung thu ngân sách, tăng cường rà soát, quản lý các nguồn thu. Giao 

dự toán năm 2022 cho các đơn vị, thẩm định quyết toán các công trình xây dựng 

cơ bản. Triển khai GPMB thực hiện các dự án. Xây dựng và triển khai kế hoạch 

đầu tư phát triển CN-TTCN, ngành nghề nông thôn năm 2022.  

8. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống, các hoạt 

động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện. Tham gia các hoạt đông kỷ niệm 

30 năm tái lập tỉnh. Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã. 

9. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kế 

hoạch kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”. Kiểm tra hoạt động 

khám chữa bệnh, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện. 

10. Tăng cường công tác quản lý học sinh, duy trì tốt công tác huy động và 

vận động học sinh đến trường. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại 

các trường học. Tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai thực hiện chương trình học 

kỳ II năm học 2021-2022. 

11. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ; tổ chức lễ giao 

nhận quân, ra quân huấn luyện; đón nhận và tư vấn giới thiệu việc làm cho quân 

nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2022; thực hiện huấn 

luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng năm 2022 theo kế hoạch.  

12. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong 

trào thi đua năm 2022; đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành 

chính sự nghiệp trên địa bàn.  
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13. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo kết luận phiên thảo 

luận, chất vấn kỳ họp thứ 4, HĐND huyện về việc xây dựng tuyến kênh Đồng Mo, 

việc xử lý vi phạm xây dựng nhà tạm, nhà trông coi trên đất nông nghiệp, việc chi 

trả phụ cấp kiêm nhiệm cho y tế thôn bản. Tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát 

triển kinh tế-xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.  

14. Chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề thông qua chủ 

trương các dự án trên địa bàn huyện, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 và Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng 

công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2022-2025. 

Quý II/2022  

1. Đôn đốc các xã, thị trấn, các HTX NN hướng dẫn hộ nông dân chăm sóc, 

phòng trừ sâu bệnh hại lúa và cây màu vụ Đông xuân. Kiểm tra, đôn đốc công tác 

tiêm vắc xin vụ xuân hè; triển khai tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi và các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.  Tổ chức hội nghị tổng kết 

sản xuất vụ Mùa, công tác PCTT-TKCN năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022. 

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới 

nâng cao (xã Khánh Thịnh, Khánh Thượng) và các thôn xóm đăng ký đạt chuẩn 

khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Ban hành các văn bản chỉ đạo 

hướng dẫn việc thực hiện đề án phát triển nông nghiệp. 

2. Hướng dẫn lập hồ sơ đấu giá đất, hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng 

cho nhân dân làm nhà ở. Tổ chức đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại các xã, thị 

trấn. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày nước Thế giới”, “Ngày khí tượng Thế 

giới”, “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”, ngày Môi trường thế giới 

5/6, Tuần lễ biển và Hải đảo, Ngày “Quốc tế đa dạng sinh học”... Thực hiện tốt công 

tác đảm bảo vệ sinh môi trường. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học-công nghệ, ngành 

nghề nông thôn, hoạt động sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp năm 2022. 

Tổng kết cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng cấp huyện năm 

2021-2022 và phát động cuộc thi năm 2022-2023, tham gia dự thi sáng tạo thanh 

thiếu niên và nhi đồng cấp tỉnh. Tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn 

theo quy định. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và 

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6. Chỉ đạo hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp xã. 

4. Kiểm soát và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19. Phối hợp với Sở Y tế tiến hành thanh tra, thẩm định cấp Giấy phép hoạt động 

khám chữa bệnh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các cơ 

sở hành nghề y, dược tư nhân.  

5. Tiến hành tổng kết năm học 2021-2022 và tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm học 2021-2022. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các đơn vị xây dựng trường 

học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 tại các trường. 
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6. Đảm bảo an ninh trật tự, tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh với các 

loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động 

phòng, chống ma túy” và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6. 

7. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các đối tượng. Đăng 

ký nghĩa vụ quân sự cho công dân nam đủ 17 tuổi, rà soát, phúc tra nguồn sẵn sàng 

nhập ngũ năm 2023, phúc tra quân nhân dự bị, bàn giao quân nhân dự bị đi huấn 

luyện theo kế hoạch. 

8. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp 

giữa năm, HĐND huyện khóa XIV. 

Quý III/2022 

1. Triển khai sản xuất vụ mùa và kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2022. 

Tổng kết sản xuất vụ Đông 2021, triển khai kế hoạch năm 2022. Triển khai tiêm vắc 

xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông. Tổ chức hội nghị thẩm tra kết quả hồ sơ 

và kết quả đạt từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Khánh Thịnh, Khánh 

Thượng. Lựa chọn các xã, các thôn xóm đủ điều kiện đăng ký xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, kiểu mẫu và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. 

2. Tập trung chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt các hoạt động hè: trực hè; 

phòng, chống lụt bão; hoạt động của học sinh, giáo viên trong dịp nghỉ hè. Chuẩn 

bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2022-2023. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai kế 

hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022. Tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7).  

4. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 

và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

“Tháng An toàn giao thông” năm 2022. 

5. Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 

3 tháng cuối năm 2022.  

Quý IV/2022 

1. Tổng kết công tác sản xuất vụ đông xuân năm 2022, triển khai nhiệm vụ 

năm 2023; chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn hướng dẫn các hộ chăn nuôi phòng 

chống dịch bệnh và chống rét cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng 

công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2022-2025. Hướng dẫn các xã Khánh Thịnh, Khánh Thượng chuẩn bị nội dung khi 

được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Rà soát hiện 

trạng, kiểm tra quỹ đất công cộng, đất chưa sử dụng, đất ven đường giao thông để 

lập kế hoạch trồng cây phân tán năm 2023. 



 7 

2. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, chương trình 

công tác năm 2023. Chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2022, 

HĐND huyện khóa XIV. 

3. Tập trung tăng cường công tác thu ngân sách. Xây dựng chỉ tiêu kinh tế 

- xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2023. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023. Tổ chức đấu giá giá trị quyền sử dụng đất ở các xã đủ điều kiện. 

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS”, “Tháng hành động quốc gia về Dân số”, “Ngày Dân số Thế 

giới”. Tổ chức khám tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2023. Chỉ đạo các xã, 

thị trấn tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 

2022. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi. 

5. Triển khai kiểm tra chất lượng cuối học kỳ I năm học 2022-2023. Tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; kiểm tra, công tác 

xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 

6. Chỉ đạo các đơn vị đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế 

hoạch năm 2022, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 

đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng năm 2022. 

7. Tập trung đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và các vi phạm 

về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tổng kết công tác quốc 

phòng, quân sự địa phương; công tác tuyển quân và triển khai phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội 

nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân.    

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Chương trình công tác của UBND huyện, các nhiệm vụ thường 

xuyên theo sự chỉ đạo của huyện, cơ quan chuyên môn cấp trên và những nhiệm 

vụ phát sinh trong năm, UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị 

sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng Chương trình 

công tác năm, kế hoạch cụ thể từng quý, kế hoạch chi tiết từng tháng, tuần để tổ 

chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có nội dung cần điều chỉnh, 

bổ sung, các đơn vị  kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết. 

 2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ 

chức thực hiện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ tài liệu trình 

UBND huyện thông qua theo Quy chế làm việc./.     

         

 

 

 

 


		2022-01-14T10:34:49+0700




