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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của Ủy ban nhân dân huyện tháng 4 năm 2022 

 

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC  

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội, thực hiện đồng bộ những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022; tiếp tục tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn. 

2. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với 

tỉnh trong năm 2022. Tiếp tục kế hoạch sản xuất và thu hoạch vụ Đông - Xuân; 

chủ động cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư 

nông nghiệp, các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật 

nuôi, nhất là các dịch bệnh có khả năng lây lan nhanh; tăng cường quản lý, bảo 

vệ và phòng, chống cháy rừng. Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiếp tục 

thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là tại xã Tam Gia trong 

năm 2022.  

3. Tập trung triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, đôn đốc chủ động 

chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án. Tiếp tục nâng 

cao công tác dự báo tình hình, tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực thông quan 

xuất, nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn huyện, đồng thời bảo đảm quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác lập, triển khai các Đề án, 

Quy hoạch trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý 

ngân sách, các giải pháp phấn đấu thu đạt tiến độ dự toán ngân sách nhà nước 

theo kế hoạch.  

4. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các hình thức dạy và học phù hợp trong điều 

kiện phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm duy trì tốt chất lượng dạy và học. Triển 

khai hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên. 

Duy trì kết quả và nâng chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục; thực hiện công tác 

trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh 

và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở; giám 

sát các dịch bệnh mùa hè, đảm bảo cơ sở vật chất và nhân lực thường trực. Thực 

hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tổ chức 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, thể thao dịp Giỗ tổ 

Hùng Vương, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 

ngày Quốc tế lao động 01/5. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện chủ 

trương mở cửa an toàn, hiệu quả đón khách du lịch trên địa bàn huyện với tinh 
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thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” và 

thông điệp “Việt Nam điểm đến an toàn”. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo 

và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

5. Tăng cường chỉ đạo trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện. Bám sát thực tiễn, linh hoạt theo chủ trương của Đảng, chỉ đạo điều hành 

của Chính phủ, trọng tâm là: Kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 (2022 - 2023); Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 

của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục tập 

trung triển khai an toàn, nhanh nhất việc tiêm vắc-xin theo kế hoạch; bảo đảm 

cung cấp trang thiết bị y tế, tiếp cận nhanh các biện pháp điều trị, thuốc điều trị, 

công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý về thuốc điều trị Covid-19 theo 

các nội dung Chỉ thị số 11/CT-TU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và điều trị những trường 

hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người 

dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch, tự bảo vệ bản thân và gia đình, cộng đồng. 

6. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; 

quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, 

của huyện. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền đối với nhân dân về Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 

612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc. 

7. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực 

hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường các biện pháp ngăn chặn 

tình trạng xuất nhập cảnh trái phép; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả 

các loại tội phạm; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, làm giảm 

thiểu tai nạn giao thông, nhất là dịp nghỉ lễ; phối hợp để tháo gỡ khó khăn trong 

hoạt động xuất, nhập khẩu và xuất, nhập cảnh. Tăng cường và nâng cao chất 

lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ, CUỘC HỌP 

1. Ngày 04/4/2022 

Chủ tịch UBND huyện họp giao ban Thường trực Huyện ủy. 

2. Ngày 05/4/2022 

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần 

thứ 08 (khóa XXIII). 

3. Ngày 11/4/2022 

- Chủ tịch UBND huyện họp giao ban Thường trực Huyện ủy. 

- Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022. 

4. Ngày 18/4/2022 

Chủ tịch UBND huyện họp giao ban Thường trực Huyện ủy. 

5. Ngày 20/4/2022 



3 

Họp UBND huyện tháng 4 năm 2022, tại kỳ họp thông qua nội dung sau: 

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 (trình kỳ họp thứ 

21 Ban Thường vụ Huyện ủy). 

Đơn vị chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

6. Ngày 21/4/2022 

Lãnh đạo UBND huyện dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện. 

7. Ngày 25/4/2022 

- Chủ tịch UBND huyện họp giao ban Thường trực Huyện ủy. 

- Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022. 

8. Ngày 27/4/2022 

Lãnh đạo UBND huyện dự kỳ họp thứ 21 Ban Thường vụ Huyện ủy (Dự 

kiến). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ các nội dung được giao, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây 

dựng văn bản trình kỳ họp tháng 4 năm 2022 của UBND huyện; báo cáo đồng 

chí Lãnh đạo UBND huyện phụ trách để kiểm duyệt, chỉ đạo. Trong quá trình tổ 

chức thực hiện nếu có sự thay đổi về nội dung và thời gian tổ chức, tham dự các 

Hội nghị sẽ có thông tin cụ thể sau. 

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu kiểm tra, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                   
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQVN huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện;   

- TAND huyện, Viện KSND huyện;                                              

- UBND các xã, thị trấn;  

- C, PCVP và các CV; 

- Lưu: VT, VP(NQC). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Chu Văn Lợi 
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