
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        tháng  5  năm 2022 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Thạch An 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, UBND huyện Thạch An xây 

dựng Chương trình công tác trọng tâm tháng 6 năm 2022 như sau: 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2022 

1. Tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2022; các chương trình trọng tâm và nội dung đột phá thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 

triển khai hiệu quả chiến lược vắc xin theo phương châm "5K+ vắc xin", tăng 

cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát dịch bệnh. Tiếp tục kiểm soát chặt 

chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập 

cảnh trái phép. Tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân. 

3. Chỉ đạo tăng cường quản lý công tác thu, chi ngân sách năm 2022; triệt 

để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để bảo đảm đầy đủ nguồn 

lực cho phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng khác của địa phương. 

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 2022. 

5. Tiếp tục chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng. Chỉ đạo làm 

tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của huyện. Hỗ trợ thúc đẩy các dự 

án đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp. Quyết liệt thực hiện tốt công tác chăm sóc, 

bảo vệ rừng, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Tập trung chỉ đạo công tác phòng 

chống thiên tai và triển khai các phương án phòng chống lụt bão. Chỉ đạo, hỗ trợ 

UBND xã Đức Xuân hoàn thiện các tiêu chí để về đích nông thôn mới trong 

năm 2022. 

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 và củng cố và xây dựng các nội dung theo các tiêu 

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

8. Chỉ đạo tổ chức và truyền thông tốt về các giá trị văn hóa, truyền thống 

lịch sử, cách mạng, tạo thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển 

kinh tế - xã hội. 

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

chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách, người lao động và 
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người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tiếp tục quan tâm 

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

động mất việc hoặc thiếu việc làm do đại dịch COVID-19. Thực hiện tốt các 

chính sách dân tộc và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

10. Tăng cường nắm tình hình ngoại biên, trên biên giới, chủ động phối 

hợp với Chính phủ huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, thực hiện 

tốt cơ chế phòng, chống dịch bệnh qua biên giới giữa hai Bên; Tiếp tục kiểm 

soát, theo dõi việc Chính phủ huyện Long Châu lắp đặt thiết bị giám sát tại hàng 

rào ngăn chặn dọc tuyến biên giới đảm bảo đúng Hiệp định về quy chế quản lý 

biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết. 

11. Nắm chắc tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh 

trật tự; thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. 

12. Xây dựng văn bản QPPL của UBND huyện và hoàn thiện các dự thảo 

văn bản trình Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy theo kế hoạch. 

13. Chuẩn bị các điều kiện, nội dung trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện 

khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

14. 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 6 năm 2022: có 16 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 6 năm 2022 của UBND huyện, các cơ 

quan, ban, ngành, đơn vị 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 2022./. 

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 6 NĂM 2022 CỦA UBND HUYỆN 

(Phụ lục kèm theo Chương trình số:         /CTr-UBND ngày       tháng 5 năm 2022 của UBND huyện Thạch An) 
 

STT 
Nội dung chương trình công tác 

tháng 6 năm 2022 

Đơn vị tham mưu, 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

I 
Nhiệm vụ công tác năm 2021 và tháng 5 năm 2022 chuyển sang 

tháng 6 năm 2022 thực hiện 
   

1 
Hỗ trợ UBND xã Đức Xuân hoàn thiện các tiêu chí để về đích nông 

thôn mới trong năm 2022 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 
Từ đầu năm  

2 Thực hiện GPMB Dự án Đường nội thị thị trấn Đông Khê Phòng Tài nguyên và MT   

3 
Khảo sát nhu cầu học nghề Lao động nông thôn năm 2022 và giai 

đoạn 2021 - 2025 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - GDTX 
  

II Nhiệm vụ tháng 6 được xác định từ đầu năm 2022    

1 
Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tiêm phòng vắcxin 

COVID-19 cho người dân trên địa bàn huyện theo kế hoạch 

- Phòng Y tế 

- Trung tâm Y tế 
Tháng 6 

Thực hiện khi 

được phân bổ 

Vắc-xin 

2 
Chuẩn bị và tổ chức tốt Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 

2022 
Ban Chỉ huy quân sự Tháng 6  

3 
Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự cho người uy tín lần thứ nhất 

năm 2022 
Phòng Dân tộc Tháng 6  

4 
Xây dựng Kế hoạch Tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em nhân 

ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 trên địa bàn huyện năm 2022 

Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
Tháng 6  

5 Thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm (đợt 01) 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp 
Tháng 6  

6 
Tổ chức Liên hoan hát Then – Đàn tính huyện Thạch An lần thứ II - Phòng Văn hóa và TT;  

- Trung tâm Văn hóa và TT 
Tháng 6  

7 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và 

tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 

2022 

Phòng Văn hóa và TT Tháng 6  
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STT 
Nội dung chương trình công tác 

tháng 6 năm 2022 

Đơn vị tham mưu, 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 

8 
Tiếp tục khảo sát thiết kế, xây dựng dự án lâm sinh trồng rừng sản 

xuất đợt 02 năm 2022, với diện tích 26,9 ha 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Tháng 6  

9 
Đảm bảo an ninh trật tự sự kiện kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 

học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 
Công an huyện Tháng 6  

10 
Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp viên chức giáo dục mới tuyển 

dụng năm 2022 và quyết định tuyển dụng 21 viên chức tuyển mới 

Phòng Nội vụ Tháng 6 

 

11 
Xây dựng kế hoạch kiểm tra kỷ luật kỷ cương, cải cách hành chính 

năm 2022 
 

12 
Tổng hợp, thực hiện công tác tổng kết thi đua khen thưởng khối 

Giáo dục năm học 2021 - 2022 
 

13 
Chuẩn bị các điều kiện, nội dung trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND 

huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Văn phòng HĐND&UBND Tháng 6  
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