
UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NHƢ THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND  

 

       Như Thanh, ngày        tháng 01  năm 2022 

    

                         

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chƣơng trình công tác năm 2022  

của Ủy ban nhân dân huyện Nhƣ Thanh 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƢ THANH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

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

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 21/12/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; 

Căn cứ vào Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 23 /12/2021 của HĐND huyện 

Như Thanh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Như Thanh. 

                                              QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Chương trình công tác năm 

2022 của Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh. 

Điều 2. Trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn được giao chủ trì có trách nhiệm xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, đề án, 

phương án, báo cáo….trong Chương trình công tác, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của UBND huyện. 

Giao Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

thực hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo UBND huyện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, đơn vị 

cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:     
- Như điều 3 Quyết đinh  - UBND tỉnh (b/c); 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- UB MTTQ và các Đoàn thể cấp huyện; 

- VP Huyện ủy và các Ban của Huyện ủy; 

- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Tiến Dũng 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN NHƢ THANH                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
CHƢƠNG  TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƢ THANH 

(Ban hành kèm theo quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /01/2022 của UBND huyện Như Thanh) 

 

Thời 

gian 
STT Nội dung 

Cơ quan chủ trì 

xây dựng nội dung 
Cấp quyết định 

Hình thức 

văn bản 

THÁNG 

1 

1 
Quyết định Ban hành KH hành động thực hiện QĐ của UBND tỉnh, Nghị 

quyết của Huyện ủy, HĐND về chỉ tiêu KT-XH, QP-AN năm 2022  

Văn phòng 

HĐND & UBND UBND huyện Quyết định 

2 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 

2022. 

Văn phòng 

HĐND & UBND UBND huyện Báo cáo 

3 Kế hoạch giảm nghèo năm 2022 Phòng LĐTB&XH UBND huyện Kế hoạch 

4 
Kế hoạch đảm bảo ATVSTP, tiến hành kiểm tra VSATTP trong dịp tết 

Dương lịch, tết Nguyên đán, mùa lễ hội xuân năm 2022. 

Văn phòng 

HĐND & UBND UBND huyện Kế hoạch 

5 
Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo sức khỏe Nhân dân trong dịp tết 

Dương lịch, tết Nguyên đán năm 2022 

Văn phòng 

HĐND & UBND UBND huyện Kế hoạch 

6 Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Phòng TN&MT UBND huyện 

Tờ trình, 

Báo cáo, 

Bản đồ 

7 Xây dựng Kế hoạch đảm bảo ATGT năm 2022 Phòng Kinh tế - HT UBND huyện Kế hoạch 

8 

Giao ban cụm trực tuyến để nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, ANTT, 

ATGT, tổ chức tuyên truyền chống buôn bán hàng giả, hàng nhái và gian 

lận thương mại trước, trong và sau tết. 

Văn phòng 

HĐND&UBND; 

Phòng Kinh tế - HT 

UBND huyện; 

BCĐ 389, 

ATGT, 138 

Kế hoạch 

9 

Báo cáo tổng kết công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2021, phát động 

phong trào thi đua năm 2022; Phân cụm thi đua năm 2022 trên địa bàn 

huyện. 

Phòng Nội vụ, Hội 

đồng TĐ-KT 
UBND huyện Báo cáo 
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Thời 

gian 
STT Nội dung 

Cơ quan chủ trì 

xây dựng nội dung 
Cấp quyết định 

Hình thức 

văn bản 

10 
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Cụm thi đua số 3 của 

tỉnh  
Phòng Nội vụ UBND huyện Báo cáo 

11 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban 

bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng đối với công tác xây dựng gia 

đình trong tình hình mới trên địa bàn huyện. 

Phòng VH&TT 
UBND huyện; 

BTV Huyện uỷ 
Kế hoạch 

12 
Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc 

gia năm 2022 
Phòng GD&ĐT UBND huyện Kế hoạch 

13 

 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

10/11/2021 của Tỉnh ủy Thanh Hóa, về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2025 ,định hướng đến năm 2030 

Phòng VH&TT 
Ban Thường vụ 

Huyện ủy 
Kế hoạch 

14 
Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng Y tế giai 

đoạn 2021 -  2025  

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Ban Thường vụ 

Huyện ủy 
Kế hoạch 

15 

Kế hoach thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ; về phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021-2025. Kế hoạch thực hiện Chương trình triển kinh tế 

xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa huyện Như Thanh, 

giai đoạn 2021-2025 

 Phòng Dân tộc 
Ban Thường vụ 

Huyện ủy 
Kế hoạch 

16 
Đánh giá các tiêu chí về chuẩn TCPL tại các xã, thị trấn và công nhận xã, 

thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2021. 
Phòng Tư pháp UBND huyện 

Tổ chức hội 

nghị;  

17 
Kế hoạch đi thăm tặng quà cho các đơn vị, thôn tái định cư, cụm dân cư 

và đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên  đán Nhâm Dần năm 2022. 
Phòng LĐTB&XH UBND huyện Kế hoạch 

18 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025" 

trong năm 2022. 

Phòng TN&MT 

 

UBND huyện 

 

Kế hoạch 

19 
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2021- 2022 của ngành 

giáo dục  

Phòng Nội vụ phối 

hợp Phòng GD&ĐT 
UBND huyện Hướng dẫn 

THÁNG 

2 
1 

Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Báo 

cáo tình hình kinh tế -  xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 

2022. 

Văn phòng 

HĐND và UBND 
UBND huyện Báo cáo 



 

4 

Thời 

gian 
STT Nội dung 

Cơ quan chủ trì 

xây dựng nội dung 
Cấp quyết định 

Hình thức 

văn bản 

2 
Kế hoạch rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp 

luật 
Phòng Tư pháp UBND huyện Kế hoạch 

3 
Kế hoạch thực hiện chính sách cho người có uy tín năm 2022 theo Quyết 

định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
Phòng Dân tộc UBND huyện Kế hoạch 

4 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh ở người năm 2022 
Văn phòng 

HĐND và UBND 
UBND huyện Kế hoạch 

5 
Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030 
Phòng VH&TT UBND huyện Kế hoạch 

6 
Xây dựng Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác 
Phòng Tư pháp UBND huyện Kế hoạch 

7 
 

Xây dựng Kế hoạch GPMB và ký cam kết GPMB các dự án 

Phòng Tài nguyên 

và MT 
UBND huyện 

Kế hoạch; 

Cam kết 

8 
Giao chỉ tiêu kế hoạch, hướng dẫn thực hiện phát triển GTNT năm 2022; Phòng Kinh tế - HT UBND huyện Kế hoạch 

9 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án số 04-ĐA/HU ngày 28/12/2021 của 

Huyện ủy về nâng cao hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức và người 

lao động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu phố giai đoạn 2021 - 

2026 

 Phòng Nội vụ UBND huyện Kế hoạch 

10 

 Tổng kết Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2021, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022 
 Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 

UBND huyện; 

Ban Thường vụ 

HU 

Kế hoạch, 

Báo cáo 

 

 

 

THÁNG 

3 

1 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ 

trọng tâm quý II năm 2021. 

Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

2 

Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị  số 06-CT/HU ngày ngày 27/2/2017 của 

Ban thường vụ Huyện ủy khóa XXII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện. 

Kiểm Lâm huyện 

Như Thanh 

Ban thường vụ 

Huyện ủy 

Báo cáo, Tờ 

trình 

3 Báo cáo sơ kết quý I/2021 về công tác an toàn thực phẩm 
Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

4 
Hội thảo giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp 

năm 2022  
Phòng NN&PTNT UBND huyện Hội thảo 



 

5 

Thời 

gian 
STT Nội dung 

Cơ quan chủ trì 

xây dựng nội dung 
Cấp quyết định 

Hình thức 

văn bản 

5 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Phòng Tư pháp UBND huyện Kế hoạch 

6 
Xây dựng các Kế hoạch kiểm tra: công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; 

công tác chứng thực; công tác văn bản và một số kế hoạch có liên quan… 
Phòng Tư pháp UBND huyện Kế hoạch 

7 Kế hoạch tiếp nhận làm công chức UBND huyện Phòng Nội vụ 
Ban Thường vụ 

Huyện ủy 
Kế hoạch 

8 
Kế hoạch về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phòng Tư pháp UBND huyện Kế hoạch 

9 
Rà soát đánh giá thực trạng cụm công nghiệp trên địa bàn huyện  Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng 

UBND huyện 
Báo cáo 

10 
Báo cáo cải cách hành chính Quý I/2022 Phòng Nội vụ UBND huyện Báo cáo 

11  Báo cáo kiểm soát Thủ tục hành chính quý I năm 2022 
Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

12 Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022- 2023. Phòng GD&ĐT UBND huyện Kế hoạch 

13 
Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng công 

trình trái phép trên đất nông nghiệp 
Phòng TN&MT 

UBND huyện 

 
Kế hoạch 

14 Chủ trương đầu tư hạ tầng các dự án tái định cư Phòng TC&KH UBND huyện Nghị quyết 

15 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng quý I, kế 

hoạch thực hiện quý II năm 2022. 
Thanh tra huyện UBND huyện Báo cáo 

16 
Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I, phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện quý II năm 2022 

Thanh tra - Ban tiếp 

dân huyện 
UBND huyện Báo cáo 

17 
Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống” năm 2022 
Phòng Dân tộc UBND huyện Kế hoạch 

18 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS  

năm 2022 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 18/11/2017 của thủ 

tướng Chính phủ 

Phòng Dân tộc UBND huyện Kế hoạch 

19 
Tổng kết công tác chăn nuôi năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 2022. 

Triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt I/2022 cho đàn gia súc - gia cầm. 
Phòng NN&PTNT 

UBND huyện 

 
Kế hoạch 

20 Báo cáo sơ kết 6 tháng về công tác an toàn thực phẩm 
Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 



 

6 

Thời 

gian 
STT Nội dung 

Cơ quan chủ trì 

xây dựng nội dung 
Cấp quyết định 

Hình thức 

văn bản 

 

THÁNG 

4 

1 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 

2021. 

Văn phòng 

HĐND và UBND 
UBND huyện Báo cáo 

2 
Kế hoạch thu và vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022. Phòng LĐTB&XH UBND huyện Kế hoạch 

3 Kế hoạch thực hiện các hoạt động về đảm bảo an ninh mạng Phòng VH&TT UBND huyện;  Kế hoạch 

4 
Sơ kết 3 năm thực hiện đề án của huyện về cũng cố, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện. 
Phòng NN&PTNT 

UBND huyện 

BTV Huyện ủy 
Báo cáo 

5 Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 Phòng Nội vụ UBND huyện Kế hoạch;  

6 
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh. 
Phòng TC&KH 

Ban Thường vụ 

Huyện ủy 
Báo cáo 

 

 

 

 

THÁNG 

5 

1 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 

2021. 

Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

2 
Kế hoạch thăm quan học tập kinh nghiệm xây dựng NTM và sản phẩm 

OCOP tại các tỉnh phía Bắc 

Phòng Nông nghiệp 

& PTNT 

UBND huyện 
Kế hoạch 

3 

Xây dựng kế hoạch và kiểm tra tình hình SX kinh doanh của các doanh 

nghiệp sản xuất VLXD sử dụng vật liệu nổ và công tác PCCC trên địa 

bàn 

Phòng KT-HT UBND huyện Kế hoạch 

4 
Thành lập Ban chỉ đạo thi của huyện; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức 

kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022- 2023. 
Phòng GD&ĐT UBND huyện Quyết định 

5 
Triển khai Phương án sản xuất vụ Thu, Mùa năm 2022; Phương án Phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 
Phòng NN & PTNT UBND huyện Phương án 

6 Tổ chức hội nghị Phổ biển, giáo dục pháp luật Phòng Tư pháp UBND huyện 
Kế hoạch; 

Báo cáo 

7 
Kế hoạch thu và vận động quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022. Phòng LĐTB&XH UBND huyện Kế hoạch 

8 
Kế hoạch Kiểm tra công tác BVMT và hoạt động khai thác khoáng sản 

của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 
Phòng TN&MT 

UBND huyện 

 
Kế hoạch 



 

7 

Thời 

gian 
STT Nội dung 

Cơ quan chủ trì 

xây dựng nội dung 
Cấp quyết định 

Hình thức 

văn bản 

9 
Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS với lãnh đạo huyện ủy và 

UBND huyện 
Phòng Dân tộc UBND huyện Kế hoạch 

10 
Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Như Thanh đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 
Phòng KT-HT 

UBND huyện; 

BTV huyện ủy 
Kế hoạch 

 

 

 

 

 

THÁNG 

6 

1 
Thành lập Ban chỉ đạo thi của huyện; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức 

kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 
Phòng GD&ĐT 

UBND huyện 
Quyết định 

2 
Báo cáo sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng 

đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

Văn phòng 

HĐND&UBND 
UBND huyện Báo cáo 

3 Phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 Phòng TC&KH 
HĐND, UBND 

huyện 

Nghị quyết, 

Quyết định 

4 Phân bổ kết dư ngân sách năm 2021 Phòng TC&KH 
BTV,HĐND, 

UBND huyện 

Nghị quyết, 

Quyết định 

5 
Giao ban 6 tháng đầu năm xây dựng nông thôn mới, xây dựng  đơn vị 

kiểu mẫu 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2022 

 Phòng  Nông nghiệp 

và PTNT 

UBND huyện 

BTV Huyện ủy 
Báo cáo 

6 
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2022). 
Phòng LĐTB&XH UBND huyện Kế hoạch 

7 Báo cáo sơ kết 6 tháng về công tác an toàn thực phẩm 
Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

8 
Xây dựng phương án kiểm tra công tác giải tỏa hành lang ATGT; tổ chức 

kiểm tra đợt 1/2022. 
Phòng KT-HT UBND huyện Phương án 

9 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. 
Thanh tra huyện 

UBND huyện 

(Trình HĐND 

huyện) 

Báo cáo 

10 

Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 

2022 

Thanh tra - Ban tiếp 

dân huyện 

UBND huyện 

(Trình HĐND 

huyện) 

Báo cáo 

11  Báo cáo kiểm soát Thủ tục hành chính quý II năm 2022 
Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

12 Báo cáo tiết kiệm, chống lãng phí năm 6 tháng đầu năm 2022 Phòng TC&KH 
CT UBND 

huyện 
Báo cáo 



 

8 

Thời 

gian 
STT Nội dung 

Cơ quan chủ trì 

xây dựng nội dung 
Cấp quyết định 

Hình thức 

văn bản 

13 
Tờ trình Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn 

huyện Như Thanh 
Phòng VH&TT UBND huyện;  Tờ trình 

14 Báo cáo cải cách hành chính Quý II/2022 Phòng Nội vụ UBND huyện Báo cáo 

 

 

 

 

THÁNG 

7 

1 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 

2021. 

Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

2 Quyết định giao Kế hoạch phát triển năm học 2022-2023 cho các trường Phòng GD&ĐT UBND huyện Quyết định 

3 Tổ chức hội nghị phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Tư pháp UBND huyện  Hội nghị 

4 
Sơ kết xây dựng NTM 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022 
Phòng NN&PTNT 

UBND huyện; 

BCĐ xây dựng 

NTM huyện 

Báo cáo 

5 Rà soát tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hôi giai đoạn 2020 - 2025  Bảo hiểm xã hội 
UBND huyện 

BTV Huyện ủy 
Báo cáo 

6 
Kế hoạch điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên năm học 

2022-2023 
Phòng Nội vụ 

Ban Thường vụ 

Huyện ủy 
Kế hoạch 

 

THÁNG 

8 

1 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 

2021. 

Văn phòng 

HĐND&UBND 
UBND huyện Báo cáo 

2  Xây dựng Kế hoạch Kinh tế - Xã hội năm 2023 Phòng TC&KH UBND huyện Kế hoạch 

3 

Triển khai Phương án sản xuất vụ Đông 2022-2023; kế hoạch sản xuất 

ngành trồng trọt năm 2022; Kế hoạch tiêm phòng đợt II/2022 cho gia súc, 

gia cầm 

Phòng NN&PTNT UBND huyện 
Phương án, 

Kế hoạch 

4 
Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022, phương hướng, nhiệm vụ năm học 

2022-2023 

Phòng GD&ĐT 
UBND huyện Báo cáo 

 

 

 

 

 

1 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và định hướng phát triển kinh 

tế xã hội năm 2022. 

Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

2 Báo cáo sơ kết 9 tháng năm 2022 về công tác  an toàn thực phẩm 
Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

3 
Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 
Phòng Nội vụ UBND huyện Báo cáo 



 

9 

Thời 

gian 
STT Nội dung 

Cơ quan chủ trì 

xây dựng nội dung 
Cấp quyết định 

Hình thức 

văn bản 

 

THÁNG 

9 

4 
Kiểm tra công tác đăng ký QL hộ tịch, công tác chứng thực trên địa bàn 

huyện 
Phòng Tư pháp UBND huyện Quyết định  

5 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng 9 tháng 

đầu năm, kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2022. 
Thanh tra huyện UBND huyện Báo cáo 

6 

Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 

2022 

Thanh tra – Ban 

tiếp dân huyện 
UBND huyện Báo cáo 

7 

Báo cáo 1 năm thực hiện Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 31/3/2021 về 

kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia, Đề án 

số 03/ĐA-UBND ngày 03/6/2021 về Nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện huyện Như Thanh, giai đoạn 2021- 2025.  

Phòng GD&ĐT UBND huyện Báo cáo 

8  Báo cáo kiểm soát Thủ tục hành chính quý III năm 2022 
Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

9 Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác toàn ngành năm 2022- 2023 Phòng GD&ĐT UBND huyện Quyết định 

 

 

 

THÁNG 

10 

1 
Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND, chủ tịch UBND huyện và tình 

hình kinh tế xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022. 

Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

2 Sắp xếp nhiệm vụ chi dự toán giáo dục năm 2022 Phòng TC&KH 
TTr HĐND, 

UBND huyện 

Phương án, 

Quyết định 

3 
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Phòng LĐTB&XH UBND huyện Kế hoạch 

4 
Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra toàn ngành năm học 2022- 2023  Phòng GD&ĐT UBND huyện Quyết định 

5 
Phê duyệt đối tượng học sinh, giáo viên được hưởng chế độ chính sách 

HKI, năm học 2022- 2023 

Phòng GD&ĐT 
UBND huyện Quyết định 

6 
Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt nam 

(20/11/1982- 20/11/2022) 

Phòng GD&ĐT 
UBND huyện Kế hoạch 

7  Rà soát chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phòng TC&KH 
UBND huyện; 

Ban Thường vụ 

Kế 

hoạch;Báo 

cáo 

8 Xây dựng phương án chuyển đổi chợ Bến Sung Phòng KT-HT UBND huyện Phương án 



 

10 

Thời 

gian 
STT Nội dung 

Cơ quan chủ trì 

xây dựng nội dung 
Cấp quyết định 

Hình thức 

văn bản 

 

 

THÁNG 

11 

1 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 

năm 2022. 

Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

2 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2023. 

Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

3 Sắp xếp nhiệm vụ chi dự toán ngân sách cấp huyện năm 2022 Phòng TC-KH 
HĐND huyện; 

UBND huyện 

Nghị quyết, 

Quyết định 

4 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. 
Văn phòng 

HĐND và UBND 
UBND huyện Báo cáo 

5 

Triển khai phương án sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023. Tổ chức tổng 

kết chiến dịch giao thông, thủy lợi mùa khô năm 2022, triển khai nhiệm 

vụ năm 2023 

Phòng NN & 

PTNT; Phòng KT-

HT 

UBND huyện 

Phương án, 

Báo cáo, Kế 

hoạch 

6 
Dự toán thu ngân sách năm 2023; thu, chi ngân sách địa phương và phân 

bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 
Phòng TC&KH 

BTV, HĐND, 

UBND huyện 

Nghị quyết, 

Quyết định 

7  Báo cáo kiểm soát Thủ tục hành chính  năm 2022 
Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

8 
Sơ kết 03 năm thực hiện nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành đảng bộ 

tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai 

Phòng Nông 

nghiệp & PTNT 
Ban Thường vụ Báo cáo 

9 Rà soát, phân bổ tăng thu ngân sách năm 2022 (nếu có) Phòng TC&KH 
BTV, HĐND, 

UBND huyện 

Nghị quyết, 

Quyết định 

10 Kế hoạch Đầu tư công năm 2023  Phòng TC&KH 
BTV, HĐND, 

UBND huyện 

Nghị quyết, 

Quyết định 

11 Chủ trương Đầu tư công năm 2023  Phòng TC&KH 
BTV, HĐND, 

UBND huyện 

Nghị quyết, 

Quyết định 

12 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Phòng TC&KH 
BTV, HĐND, 

UBND huyện 

Nghị quyết, 

Quyết định 

13 
Tổng kết năm ATGT và triển khai kế hoạch ATGT, hàng giả, hàng nhái 

trước, trong và sau tết. 
Phòng KT-HT UBND huyện 

Báo cáo; 

Kế hoạch 

 1 Chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND huyện năm 2023. 
Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Quyết định 



 

11 

Thời 

gian 
STT Nội dung 

Cơ quan chủ trì 

xây dựng nội dung 
Cấp quyết định 

Hình thức 

văn bản 

 

 

THÁNG 

12 

2 Quyết định phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 Phòng LĐTB&XH UBND huyện Quyết định 

3 Báo cáo sơ kết năm 2022 về công tác  an toàn thực phẩm 
Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Báo cáo 

4 
Kế hoạch tổ chức và thăm hỏi họ đạo nhân dịp lễ Noel 2022 Phòng Nội vụ UBND huyện Kế hoạch 

5 
Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2022, kế hoạch 

phòng chống tham nhũng năm 2023. 
Thanh tra huyện 

UBND huyện 

(Trình HĐND 

huyện) 

Báo cáo 

6 
Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2023 

Thanh tra - Ban tiếp 

dân huyện 

UBND huyện 

(Trình HĐND 

huyện) 

Báo cáo 

7 
Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2021 Ban Chỉ huy QS UBND huyện Báo cáo 

8 
Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2023. 
Phòng Nội vụ UBND huyện 

Báo cáo; Kế 

hoạch 

9 
Tổng kết chương trình xây dựng NTM năm 2022, triển khai nhiệm vụ 

năm 2023. 
Phòng NN & PTNT 

UBND huyện, 

BCĐ xây dựng 

NTM huyện. 

Báo cáo 

10 

Quyết định về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của 

UBND tỉnh, Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023. 

Văn phòng 

HĐND & UBND 
UBND huyện Quyết định 
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