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Số:            /CTr-UBND 

 

Thạch An, ngày  17  tháng  01  năm  2023 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Thạch An 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, UBND huyện Thạch An xây 

dựng Chương trình công tác trọng tâm tháng 02 năm 2023 như sau: 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2023 

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

sách năm 2023; 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. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; giữ vững và phát huy kết quả đạt được, tuyệt đối không lơ là, chủ 

quan, mất cảnh giác. Tập trung tăng cường triển khai tiêm vắc xin COVID-19 

theo kế hoạch. Tiếp tục huy động, tập trung nguồn lực thực hiện các giải pháp 

nâng cao năng lực hệ thống y tế; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, chủ 

động phòng, chống dịch bệnh trong dịp giao mùa, nâng cao chất lượng công tác 

khám, chữa bệnh tại các tuyến, nhất là tại tuyến y tế cơ sở. 

3. Chỉ đạo tăng cường quản lý công tác thu, chi ngân sách năm 2023; triệt 

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

lực cho phòng, chống dịch. 

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 2023. 

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

tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi; chủ động phương án phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi trong mùa 

đông. 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. 

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. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch trên nền tảng số; đẩy mạnh 

ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn huyện. 
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9. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các 

chính sách, tổ chức thăm, tặng quà tết đối với người có công, các đối tượng 

chính sách, người lao động gặp khó khăn; tiếp tục quan tâm thực hiện công tác 

đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho những lao động. Thực hiện 

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

mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, tổ chức thi học sinh giỏi cấp 

huyện các môn văn hóa bậc THCS.  

10. Duy trì, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại theo đường lối đối ngoại 

độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển giữa huyện Thạch An với các đối 

tác nước ngoài, nhằm tạo lập và tăng cường quan hệ ngoại giao về kinh tế, văn 

hóa, xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

11. Tăng cường công tác nắm tình hình ngoại biên trên tuyến biên giới; 

nắm chắc tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn... trên địa bàn 

huyện; thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATXH, không để xảy ra đột xuất, bất 

ngờ, không để hình thành điểm nóng về ANTT, nhất là trong dịp Tết Nguyên 

đán năm 2023. 

12. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, làm tốt công tác thụ lý, phân 

loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung, đẩy nhanh giải quyết các 

vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài. 

13. Chỉ đạo tổ chức đón tến Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, 

lành mạnh, an toàn,tiết kiệm. 

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 02/2023: có 22 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 02 năm 2023 của UBND huyện, các 

cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương 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 2023./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, 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 02 NĂM 2023 CỦA UBND HUYỆN 

(Phụ lục kèm theo Chương trình số:         /CTr-UBND ngày       tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Thạch An) 
 

STT 
Nội dung chương trình công tác 

tháng 02 năm 2023 

Đơn vị tham mưu, 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

theo dự kiến 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

I 
Nhiệm vụ công tác năm 2022 và tháng 01 năm 2023 chuyển 

sang tháng 02 năm 2023 thực hiện 
    

1 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công 

dân nhập ngũ năm 2023; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Lễ 

giao nhận quân, bàn giao đầy đủ cho các đơn vị 

Ban Chỉ huy quân sự Tháng 02   

2 
Tiếp tục thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ 2020 – 2030; lập kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Tháng 02   

3 

Thực hiện GPMB các công trình Trung tâm y tế huyện; công 

trình khu tái định cư phát triển đô thị; đường nội thị thị trấn 

Đông Khê và hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất công trình trụ sở 

UBND xã Kim Đồng 

Tháng 02   

II Nhiệm vụ tháng 02 được xác định từ đầu năm 2023     

1 
Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tiêm vắc xin COVID-

19 cho người dân trên địa bàn huyện theo kế hoạch 

- Phòng Y tế 

- Trung tâm Y tế 
Tháng 02 Tháng 02 

Thực hiện 

khi được 

phân bổ 

Vắc-xin 

2 
Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức trao thiệp mừng của Chủ 

tịch nước cho công dân tròn 100 tuổi Phòng Lao động – 

TBXH 

Tháng 02 Tháng 02  

3 
Ban hành kế hoạch thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện 

năm 2023 
Tháng 02 Tháng 02  

4 

Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn thuộc khối, cụm giao ước thi đua tiến hành đăng ký giao 

ước thi đua năm 2023 

Phòng Nội vụ Tháng 02 Tháng 02  
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STT 
Nội dung chương trình công tác 

tháng 02 năm 2023 

Đơn vị tham mưu, 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

theo dự kiến 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

5 

Ban hành thông báo kết quả đánh giá phân loại tập thể các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn và đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị; các xã, thị 

trấn năm 2022 

Tháng 02 Tháng 02  

6 
Chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ đông, cày ải chuẩn bị 

đất và trồng cây vụ Đông - Xuân năm 2022 - 2023 
- Phòng Nông nghiệp và 

PTNT 

- Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp 

Tháng 02 Tháng 02  

7 
Xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa 

bàn (đợt 01) 
Tháng 02 Tháng 02  

8 

Xây dựng các kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về 

đất đai, môi trường và quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên 

địa bàn 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
Tháng 02 Tháng 02  

9 
Khảo sát nhu cầu học nghề năm 2023 tại các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện 

Trung tâm GDNN-

GDTX 

Tháng 02 Tháng 02  

10 
Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề năm 2023 theo nhu cầu học 

nghề của người lao động 
Tháng 02 Tháng 02  

11 
Xây dựng thực hiện các nội dung theo Tiểu Dự án 01; Dự án 04; 

Tiểu Dự án 03 - Dự án 05 
Tháng 02 Tháng 02  

12 
Xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2023 
Thanh tra huyện Tháng 02 Tháng 02  

13 

Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 

năm 2023; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng 

sản đầu tiên của huyện Thạch An (03/02/1933 - 03/02/2023); Kỷ 

niệm 82 năm ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 - 28/01/2023) Phòng Văn hoá và TT 

Tháng 02 Tháng 02  

14 
Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân kết xây dựng 

đời sống văn hóa” huyện Thạch An năm 2023 
Tháng 02 Tháng 02  

15 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình huyện Thạch An năm 2023 Tháng 02 Tháng 02  

16 Chỉ đạo tổ chức Lễ hội Bó Puông, xã Lê Lợi TT Văn hóa và TT Tháng 02 Tháng 02  
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STT 
Nội dung chương trình công tác 

tháng 02 năm 2023 

Đơn vị tham mưu, 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

theo dự kiến 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

17 
Tổ chức thi học sinh giỏi các môn văn hóa đối với lớp 8, 9 bậc 

THCS cấp huyện 
Phòng Giáo dục và ĐT Tháng 02 Tháng 02  

18 

Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ các hoạt động kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thạch 

An (03/02/1933 - 03/02/2023) 

Công an huyện Tháng 02 Tháng 02  

19 

Ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các  biện  pháp bảo 

đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an 

toàn, tiết kiệm; phân công lịch trực tết Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

Văn  phòng  HĐND& 

UBND huyện 
Tháng 02 Tháng 02  
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