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THÔNG BÁO
Chương trình làm việc của UBND huyện Quý I năm 2023

Căn cứ Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND huyện  
ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Chương trình số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND 
huyện về Chương trình làm việc của UBND huyện năm 2023;

 UBND huyện thông báo chương trình làm việc của UBND huyện Quý I 
năm 2023 để các cơ quan, đơn vị chủ động đăng ký, chuẩn bị nội dung báo cáo, 
hồ sơ, tài liệu có liên quan. Cụ thể như sau:

I. THÁNG 01
* Phiên họp thường kỳ:
1. Đánh giá kết quả công tác tháng 12 năm 2022, triển khai kế hoạch công 

tác tháng 01 năm 2023.
2. Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác đảm bảo ATTP dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023 (Phòng Y tế huyện báo cáo).
3. Chương trình làm việc của UBND huyện năm 2023 (Văn phòng 

HĐND&UBND huyện báo cáo).
4. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023  

(Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện báo cáo).
5. Báo cáo tiến độ thực hiện các Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ huyện lần thứ XXV năm 2022 và Kế hoạch thực hiện năm 2023 (thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước), (Cơ quan thường trực các Đề án tham mưu chuẩn bị 
và báo cáo).

* Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện: 
1. Kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự và Kế hoạch tổ chức Lễ giao 

nhận quân (Ban chỉ huy Quân sự huyện báo cáo).
2. Báo cáo đề xuất phê duyệt danh sách và mức tiền công chi trả cho hợp 

đồng lao động tại các cơ sở giáo dục công lập từ tháng 01/2023 đến ngày 
31/5/2023 (Phòng Nội vụ huyện báo cáo).

3. Kế hoạch trồng cây nhân dân; Kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho 
đàn vật nuôi năm 2023 (Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện báo cáo).

4. Các nội dung khác
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II. THÁNG 02
* Phiên họp thường kỳ:
1. Đánh giá kết quả công tác tháng 01, triển khai kế hoạch công tác tháng 

02 năm 2023.
2. Báo cáo tình hình sản xuất vụ Đông Xuân; Kế hoạch tổ chức phát động 

Tết trồng cây năm 2023 (Phòng NN&PTNT huyện báo cáo).
* Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện:
1. Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi 

đua quyết thắng năm 2023 (Ban chỉ huy Quân sự huyện báo cáo).
2. Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát 

triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện năm 
2023 (Phòng Văn hoá và Thông tin huyện báo cáo).

3. Kế hoạch phát triển kinh tế số, xã hội số năm 2023 (Phòng Văn hoá và 
Thông tin huyện báo cáo).

4. Các nội dung khác.
III. THÁNG 3
* Phiên họp thường kỳ:
1. Đánh giá kết quả công tác tháng 02, triển khai kế hoạch công tác tháng 

3 năm 2023.
2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và nhiệm vụ thu, 

chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Quý I/2023 và nhiệm vụ trọng tâm Quý 
II/2023 (Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện báo cáo).

3. Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất huyện Tứ Kỳ đến năm 2030 theo điều 
chỉnh Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh (Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện 
báo cáo).

4. Báo cáo điều chỉnh quy hoạch vùng huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
huyện báo cáo)

5. Báo cáo tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn huyện (Phòng Tài 
nguyên&Môi trường huyện báo cáo).

6. Báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đột phá (Phòng Nội 
vụ huyện báo cáo).

* Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện:
1. Báo cáo tình hình sản xuất vụ Đông Xuân; tiến độ tiêm phòng cho đàn 

vật nuôi vụ Xuân năm 2023 (Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện báo cáo).
2. Báo cáo tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia (Phòng Giáo 

dục&Đào tạo huyện báo cáo).
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3. Báo cáo điều chỉnh, khoanh vùng mở rộng diện tích lăng bà Bổi Lạng, 
xã Bình Lãng (Phòng Văn hoá và Thông tin huyện báo cáo).

4. Kế hoạch tổ chức Lễ hội lúa rươi hữu cơ vụ Xuân 2023 tại xã An Thanh 
(Phòng Văn hoá và Thông tin huyện báo cáo).

5. Các nội dung khác.
Ngoài các nội dung chương trình làm việc nêu trên, đối với các nội dung 

báo cáo phát sinh theo yêu cầu công việc, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm 
báo cáo xin ý kiến trực tiếp đồng chí Lãnh đạo UBND huyện phụ trách ngành để 
xem xét, quyết định trình nội dung tại các phiên họp.

 Đối với nội dung báo cáo có tài liệu, hồ sơ kèm theo, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị thực hiện nghiêm theo nội dung Công văn số 981/UBND-VP ngày 
26/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện.

Trên đây là Thông báo chương trình làm việc của UBND huyện Quý I 
năm 2023. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có nội dung báo cáo;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND 
huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN  PHÒNG

Vũ Minh Thành
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