
UỶ BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN TỨ KỲ

Số:        /CTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày          tháng 01 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
Làm việc của UBND huyện năm 2023

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

Căn cứ Chương trình số 11- CTr/HU ngày 13/12/2022 của Huyện uỷ về 
chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2023;

Chương trình số 13-CTr/HU ngày 21/12/2022 của Huyện uỷ về chương 
trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2023;

Theo đề xuất của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; ý kiến 
thảo luận của các thành viên UBND huyện;

 UBND huyện xây dựng Chương trình làm việc của UBND huyện năm 
2023, như sau: 

A. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN
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 để nghe Ủy viên UBND huyện 
phụ trách ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn báo cáo và giải quyết 
các nội dung công việc sau:

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).
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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.
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 để nghe Ủy viên UBND huyện 

phụ trách ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn báo cáo và giải quyết 
các nội dung công việc sau:

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).
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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 để nghe Ủy viên UBND huyện 

phụ trách ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn báo cáo và giải quyết 
các nội dung công việc sau:

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).

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.
IV. THÁNG 4
* Phiên họp thường kỳ:
1. Đánh giá kết quả công tác tháng 3, triển khai kế hoạch công tác tháng 4 

năm 2023.
2. Tình hình sản xuất vụ Đông Xuân, Kế hoạch sản xuất vụ mùa và vụ đông; 

Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2023 (Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện báo cáo).
* Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe Ủy viên UBND huyện 

phụ trách ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn báo cáo và giải quyết 
các nội dung công việc sau:

1. Báo cáo kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện 
(Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo).

2. Các nội dung khác.
V. THÁNG 5
* Phiên họp thường kỳ:
1. Đánh giá kết quả công tác tháng 4, triển khai kế hoạch công tác tháng 5 

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

chi ngân sách nhà nước; thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 
và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công 
năm 2024; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (Phòng Tài chính- Kế 
hoạch huyện báo cáo).

3. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm và 
điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2023 (Phòng Tài 
nguyên&Môi trường huyện báo cáo).
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4. Các nội dung khác
* Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe Ủy viên UBND huyện 

phụ trách ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn báo cáo và giải quyết 
các nội dung công việc sau:

1. Báo cáo tình hình dịch bệnh, tháng hành động An toàn vệ sinh thực 
phẩm (Phòng Y tế huyện báo cáo).

2. Báo cáo tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân; kết quả tiêm phòng cho đàn 
vật nuôi vụ xuân năm 2023 (Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện báo cáo).

3. Báo cáo đề xuất phê duyệt danh sách và mức tiền công chi trả hợp đồng 
lao động tại các cơ sở giáo dục công lập các tháng 6, 7, 8/2023 (Phòng Nội vụ 
huyện báo cáo).

4. Báo cáo việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ cho năm học mới 2023-
2024 (Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện báo cáo).

5. Kế hoạch tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, diễn tập 
PCTT&TKCN cho xã, Phòng Kinh tế&Hạ tầng huyện năm 2023 (Ban chỉ huy 
Quân sự huyện báo cáo).

6. Các nội dung khác.
VI. THÁNG 6
* Phiên họp thường kỳ:
1. Đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai kế hoạch công tác tháng 6 

năm 2023.
2. Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch vùng huyện (Phòng Kinh tế&Hạ tầng 

huyện báo cáo).
3. Báo cáo tình hình sản xuất vụ mùa (Phòng NN&PTNT huyện báo cáo).
4. Báo cáo tiến độ thực hiện các Đề án (thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước) 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (Các cơ quan thường 
trực các Đề án tham mưu chuẩn bị và 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 để nghe Ủy viên UBND huyện 
phụ trách ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn báo cáo và giải quyết 
các nội dung công việc sau:

1. Báo cáo đánh giá, xếp loại viên chức ngành Giáo dục&Đào tạo năm 
học 2022-2023 (Phòng Nội vụ huyện báo cáo).

2. Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 
(Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện báo cáo).
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3. Các nội dung khác.
VII. THÁNG 7
* Phiên họp thường kỳ:
1. Đánh giá kết quả công tác tháng 6, triển khai kế hoạch công tác tháng 7 

năm 2023.
2. Tình hình sản xuất vụ mùa, công tác PCTT&TKCN (Phòng Nông 

nghiệp&PTNT huyện báo cáo).
* Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe Ủy viên UBND huyện 

phụ trách ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn báo cáo và giải quyết 
các nội dung công việc sau:

1. Báo cáo công tác kiểm tra hành nghề Y, dược, thẩm mỹ tư nhân 
(Phòng Y tế huyện báo cáo).

2. Báo cáo kết quả năm học 2022-2023; kết quả thi tuyển lớp 10 THPT 
(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo).

3. Báo cáo kết quả xét thi đua khen thưởng đối với ngành Giáo dục và 
Đào tạo huyện (Phòng Nội vụ huyện báo cáo).

4. Tiến độ thực hiện 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; Kế hoạch phát triển kinh tế số, xã hội số năm 2023 
(Phòng Văn hoá và Thông tin huyện báo cáo).

5. Các nội dung khác.
VIII. THÁNG 8
* Phiên họp thường kỳ:
1. Đánh giá kết quả công tác tháng 7, triển khai kế hoạch công tác tháng 8 

năm 2023.
2. Báo cáo tình hình sản xuất vụ mùa (Phòng NN&PTNT huyện báo cáo).
* Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe Ủy viên UBND huyện 

phụ trách ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn báo cáo và giải quyết 
các nội dung công việc sau:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học 2023-2024; Kế hoạch số lớp, số học sinh 
các cấp học năm học 2023-2024 (Phòng Giáo dục và Đào tạo 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 9/2023 đến ngày 
31/12/2023 (Phòng Nội vụ huyện báo cáo).

3. Các nội dung khác.
IX. THÁNG 9
* Phiên họp thường kỳ:
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1. Đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai kế hoạch công tác tháng 9 

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

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

3. Báo cáo kết quả công tác cấp GCNQSD đất ở lần đầu ở các khu dân cư 
(Phòng TN&MT huyện báo cáo).

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

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

6. Báo cáo tiến độ thực hiện các Đề án (thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước) 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (Các cơ quan thường 
trực các Đề án tham mưu chuẩn bị và báo cáo).

* Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe Ủy viên UBND huyện 
phụ trách ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn báo cáo và giải quyết 
các nội dung công việc sau:

1. Báo cáo tình hình dịch bệnh; công tác An toàn thực phẩm Tết Trung 
thu (Phòng Y tế huyện báo cáo).

2. Báo cáo tình hình sản xuất vụ mùa (Phòng NN&PTNT huyện báo cáo).
3. Các nội dung khác.
X. THÁNG 10
* Phiên họp thường kỳ:
1. Đánh giá kết quả công tác tháng 9, triển khai kế hoạch công tác tháng 

10 năm 2023.
2. Kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2023-2024; Kế hoạch làm thuỷ lợi 

Đông Xuân 2023-2024 (Phòng NN&PTNT huyện báo cáo).
* Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe Ủy viên UBND huyện 

phụ trách ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn báo cáo và giải quyết 
các nội dung công việc sau:

1. Báo cáo tình hình sản xuất vụ Đông; tiến độ tiêm phòng vụ Thu 
(Phòng NN&PTNT huyện báo cáo).

2. Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 (Ban chỉ 
huy Quân sự huyện báo cáo).

3. Báo cáo tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2023 (Phòng 
Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo).

4. Các nội dung khác.
XI. THÁNG 11
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* Phiên họp thường kỳ:
1. Đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai kế hoạch công tác tháng 

11 năm 2023.
2. Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; xây dựng kế hoạch 

sử dụng đất năm 2024 (Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện báo cáo).
3. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, kế 

hoạch phát triển KT-XH năm 2024; tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 
2023, phân bổ NSNN năm 2024; tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 
2023, dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Phòng TC-KH huyện báo cáo).

4. Báo cáo tổng kết công tác QP-QSĐP và phong trào thi đua quyết thắng 
năm 2023 (Ban chỉ huy Quân sự huyện báo cáo).

* Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe Ủy viên UBND huyện 
phụ trách ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn báo cáo và giải quyết 
các nội dung công việc sau:

1. Tình hình sản xuất vụ Đông; kết quả tiêm phòng vụ Thu; tiến độ xây 
dựng NTM và thực hiện Đề án nông nghiệp (Phòng NN&PTNT huyện báo cáo).

2. Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử, 
chuyển đổi số năm 2023, kế hoạch thực hiện năm 2024 (Phòng Văn hoá và 
Thông tin huyện báo cáo).

3. Các nội dung khác.
XII. THÁNG 12
* Phiên họp thường kỳ:
1. Đánh giá kết quả công tác tháng 11, triển khai kế hoạch công tác tháng 

12 năm 2023.
2. Báo cáo tiến độ thực hiện các Đề án (thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước) 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (Các cơ quan thường 
trực các Đề án tham mưu chuẩn bị và báo cáo).

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

4. 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 để nghe Ủy viên UBND huyện 
phụ trách ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn báo cáo và giải quyết 
các nội dung công việc sau:

1. Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 (Phòng Lao 
động, Thương binh và Xã hội huyện báo cáo).

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp; tiến độ làm thuỷ lợi Đông Xuân 2023-
2024 (Phòng NN&PTNT báo cáo).
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3. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cấp huyện, 

cấp xã năm 2023; Báo cáo kết quả xét thi đua khen thưởng đối với khối Đảng, hành 
chính, đoàn thể chính trị- xã hội năm 2023 (Phòng Nội vụ huyện báo cáo).

4. Kết quả thực hiện 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, kế hoạch thực hiện năm 2024; Kế hoạch phát triển 
kinh tế số, xã hội số năm 2023, kế hoạch thực hiện năm 2024 (Phòng Văn hoá và 
Thông tin huyện báo cáo).

5. Các nội dung khác.
B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Chương trình làm việc năm 2023 của UBND huyện, các thành 

viên UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, 
chương trình công tác cụ thể đối với ngành, lĩnh vực và tổ chức triển khai thực 
hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra; chủ động chuẩn bị các nội dung trình, 
báo cáo theo quy định. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, 
đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo; tổ chức thẩm 
định trước khi trình UBND huyện.

3. Tài liệu họp do các cơ quan, đơn vị được phân công chuẩn bị phải gửi 
báo cáo, tài liệu có liên quan đến Văn phòng HĐND&UBND huyện theo Quy 
chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và Công văn số 
981/UBND-VP ngày 26/7/2021 của UBND huyện để chủ động bố trí chương 
trình và gửi trước cho đại biểu dự họp theo đúng quy định.

Trên đây là Chương trình làm việc của UBND huyện năm 2023. Trong 
quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế và những nhiệm vụ phát sinh, 
UBND huyện sẽ điều chỉnh Chương trình cho phù hợp và bố trí họp bổ sung./.

Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; (thay báo cáo).
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện;
- Thử trưởng các phòng ban có liên quan; 
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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