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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác của UBND xã năm 2022 

 

TT Nội dung Phân công chuẩn bị Phân công chỉ đạo Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 

01 

-Triển khai  Đề án sản suất năm 

2022. Triển khai  lịch gieo cấy 

vụ xuân năm 2022 

 

CC Nông nghiệp MT 

 

Đ/c: Đinh Tiến Dũng  

PCT. UBND 

 

-Xây dựng kế hoạch kiểm soát, 

kiểm tra công tác giết mổ tại 

chợ trong dịp tết 

 

CC Nông nghiệp MT 

 

Đ/c: Đinh Tiến Dũng  

PCT. UBND, Công 

an xã 

 

- Phát lệnh gọi công dân nhập 

ngủ 

Công an, quân sự 

,trưởng các đoàn thể 

Ban thường vụ Đảng 

Ủy 

 

-Xây dựng kế hoạch trồng cây 

trong dịp tết 

 

CC Nông nghiệp MT 

Đ/c: Đinh Tiến Dũng  

PCT. UBND, Công 

an xã 

 

- Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo phục 

vụ  kỳ họp HĐND xã 

 CC Văn phòng,Các 

công chức chuyên môn 

Chủ tịch UBND xã  

-Xây dựng chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022 

CC Văn phòng tổng hợp Chủ tịch UBND xã  

- Chỉ đạo,tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh covid -19 

CC Văn hóa - XH phối 

hợp các ngành 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCTUBND 

 

- Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 

năm 2022 

 CC Văn phòng,Các 

công chức chuyên môn 

Chủ tịch UBND và 

các PCT UBND xã 
 

 

 

 

 

Tháng 

02 

-Rà soát danh sách tặng quà tết. 

Tổ chức các hoạt động mừng 

Đảng, mừng xuân, trồng cây 

CC Văn phòng, Văn 

hóa, TCKT, LĐTBXH 

Chủ tịch UBND và 

các PCT. UBND 

 

-Liên hoan, tiển chân công dân 

lên đường nhập ngủ 

CC Chỉ huy trưởng QS, 

phối hợp Văn phòng, 

Văn hóa ĐTN, PN 

Chủ tịch UBND  

-XD, hoàn thiện kế hoạch 

nhiệm vụ chuyên môn 

Các công chức chuyên 

môn 

Chủ tịch UBND   

- Chỉ đạo,tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh covid -19 

CC Văn hóa - XH Chủ tịch UBND và 

các PCT. UBND 
 

-Chuẩn bị tốt các điều kiện 

phục vụ tết nguyên đán  

CC Văn phòng, Tài 

chính, Lao động 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCTUBND 
 

-Huấn luyện  của trung đội CC Chỉ huy trưởng QS Chủ tịch UBND  



trưởng DQCĐ, lực lượng tại 

chổ 

- Chỉ đạo,tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh covid -19 

CC Văn hóa - XH Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCT.UBND 
 

-Xây dựng kế hoạch đầu tư, hổ 

trợ các công trình trên địa bàn 

CC Địa chính - XD Đ/c: CT. UBND; 

Đ/c: Bùi Đình Sỹ 

PCT. UBND 

 

 - Chỉ đạo,tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh covid -19 

CC Văn hóa - XH phối 

hợp các ngành 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCTUBND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 

3 

-Hoàn thành công tác thống kê 

đất đai 

CC Địa chính - XD Đ/c: CT. UBND; 

Đ/c: Bùi Đình Sỹ 

PCT. UBND 

 

-Phân loại hộ nghèo, phân công 

giúp đở hộ nghèo có địa chỉ cụ 

thể 

CC. Văn hóa 

(LĐTBXH) 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCT.UBND 
 

-Triển khai các hoạt động kỷ 

niệm ngày 08/3, 26/3 

CC Văn hóa - XH phối 

hợp Đoàn TN và 

HLHPN 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCT.UBND 
 

-Hoàn thiện đề án phát triển 

kinh tế NN – NT giai đoạn 

2021 -2025 định hướng năm 

đến năm 2030 

 

CC Nông nghiệp MT 

Đ/c:  Đinh Tiến 

Dũng. PCT.UBND 
 

-Huấn luyện trung đội dân quân 

cơ động, lực lượng tại chổ.. 

CC Chỉ huy trưởng QS Chủ tịch UBND  

-Tuyên truyền kỷ niệm ngày 

giải phóng Miền Nam và Quốc 

tế lao động 30/4/2022 

CC. Văn hóa 

(LĐTBXH) 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCT.UBND 
 

- Chỉ đạo,tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh covid -19 

CC Văn hóa - XH phối 

hợp các ngành 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCTUBND 

 

 

 

Tháng 

4 

-Lập hồ sơ trình phê duyệt QH 

chi tiết đất ở các vùng theo kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 

CC Địa chính - XD Đ/c: CT. UBND; 

Đ/c: Bùi Đình Sỹ 

PCT. UBND 

 

-Ban hành kế hoạch bầu cử 

trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 

2025 

CC Văn phòng - TK Chủ tịch UBND  

- -Hướng dẫn nhân dân chăm sóc 

lúa vụ xuân, triển khai tiêm 

phòng cho gia súc gia cẩm 

 

CC Nông nghiệp MT 

Đ/c:  Đinh Tiến 

Dũng. PCT.UBND 
 

 

Tháng 

5 

-Chỉ đạo, triển khai bầu cử 

trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-

2025 

CC Văn phòng - TK Chủ tịch UBND, các 

PCT. UBND xã 
 

-Triển khai lập phương án thu 

các quỹ năm 2022 

CC Tài chính -kế toán 

phối hợp các trưởng 

Chủ tịch UBND  



thôn, công an viên 

-Triển khai đề án sản xuất vụ 

hè thu  

 

CC Nông nghiệp MT 

Đ/c:  Đinh Tiến 

Dũng. PCT.UBND 
 

 

 

 

 

Tháng 

6 

-Tổng hợp báo cáo 6 tháng đầu 

năm và báo cáo phục họp 

HĐND xã trình kỳ họp 

Văn phòng - thống kê 

phối hợp các ngành 

 

Chủ tịch UBND 

 

-Lập hồ sơ đền bụ, thu hồi đất, 

đấu giá QDS đất quy hoach các 

vùng 

 

CC Địa chính - XD 

 

Chủ tịch UBND 
 

-Lập hồ sơ trình phê duyệt QH 

chi tiết đất ở các vùng theo kế 

hoạch sử dụng  đất năm 2022 

 

CC Địa chính - XD 

 

Chủ tịch UBND 
 

 -Đấu giá đất nương dưa  

CC Địa chính - XD 

 

Chủ tịch UBND 
 

 

 

 

 

Tháng 

7 

-Triển khai kế hoạch kỷ niệm 

ngày 27/7/2022 

CC. Văn hóa 

(LĐTBXH) 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCT.UBND 
 

-Hoàn thiện quyết toán thu – 

chi ngân sách năm 2021 

CC Tài chính -kế toán 

phối hợp các trưởng 

thôn, công an viên 

Chủ tịch UBND  

-Đăng ký mở lớp đào tạo nghề CC. Văn hóa 

(LĐTBXH) 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCT.UBND 
 

-Tập trung chỉ đạo các thôn 

chỉnh trang các thiết chế văn 

hóa 

CC Văn hóa - XH Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCT.UBND 
 

 

 

 

Tháng 

8 

-Phối hợp mở hội thảo xuất 

khẩu lao động 

CC. Văn hóa 

(LĐTBXH) 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCT.UBND 
 

-Triển khai mô hình phá bờ 

vùng, bờ thửa nhỏ thành ô thửa 

lớn trong SX nông nghiệp 

 

CC Nông nghiệp MT 

Đ/c:  Đinh Tiến 

Dũng. PCT.UBND 

 

-Chỉ đạo các thôn thảm nhựa 

các trục đường đã đăng ký 

 

CC Địa chính - XD 

 

Chủ tịch UBND, các 

PCT. UBND xã 

 

 

 

 

Tháng 

9 

-Đấu giá đất khu vực  mậu 6  

thôn Quang Chiêm 

 

CC Địa chính - XD 

 

Chủ tịch UBND, các 

PCT. UBND xã 

 

-Chỉ đạo các trường làm tốt 

công tác khai giảng năm học 

mới 2022- 2023 

CC Văn hóa - XH phối 

hợp các trường 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCT.UBND 

 

-Tổ chức tốt ngày Quốc khánh 

02/9 và vui tết trung thu 

CC Văn phòng, Văn hóa 

phối hợp ĐTN, PN 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCTUBND 
 

 

 

 

-Xây dựng kế hoạch điều tra, rà 

soát hộ nghèo, cận nghèo 2023 

CC. Văn hóa 

(LĐTBXH), phối hợp 

thôn xóm 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCT.UBND 

 



Tháng 

10 

-Triển khai kế hoạch bình xét 

gia đình văn hóa năm 2022 

CC Văn hóa - XH phối 

hợp thôn xóm 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCT.UBND 
 

-Phối hợp hội đồng đền bù giải 

phóng mặt bằng đường tốc Bắc 

- Nam  đi qua địa bàn xã 

 

CC Địa chính - XD 

 

Chủ tịch UBND, các 

PCT. UBND xã, các 

PCT UBND 

 

 

 

 

Tháng 

11 

-Phối hợp kỷ niệm ngày nhà 

giáo 20/11 ngày Nhà giáo Việt 

Nam 

CC Văn hóa - XH phối 

hợp các trường 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCT.UBND 
 

-Tổ chức ngây đại đoàn kết 

toàn dân bình xét gia đình văn 

hóa 

CC Văn hóa - XH phối 

hợp các thôn xóm 

Chủ tịch UBND, các 

PCT. UBND xã, các 

PCT UBND 

 

-Bình xét hộ nghèo năm 2023 CC. Văn hóa 

(LĐTBXH), phối hợp 

thôn xóm 

Đ/c:  Nguyễn Khắc 

Chiến . PCT.UBND 
 

 

 

 

 

 

Tháng 

12 

-  -Tổng hợp báo cáo phục vụ kỳ     

họp HĐND cuối năm2022 

Văn phòng - thống kê 

phối hợp các ngành 

 

Chủ tịch UBND 
 

-  - Chuẩn bị tốt các điều kiện cho  

công tác tuyển quân 

CC Chỉ huy trưởng QS Chủ tịch UBND  

-Xây dựng đề án SX vụ xuân     

năm 2023 

 

CC Nông nghiệp MT 

Đ/c:  Đinh Tiến 

Dũng. PCT.UBND 
 

-Tổng kết các phong trào thi 

đua, đăng ký thi đua năm 2023 

Văn phòng - thống kê 

phối hợp các ngành 

 

Chủ tịch UBND 
 

-  -Đánh giá, cán bộ, công chức  

năm 2022 

Văn phòng - thống kê 

phối hợp các ngành 

 

Chủ tịch UBND 
 

 

Nơi nhận: 

- BTV Đảng Ủy, HĐND,UBMTTQ (b/c);  

- Chủ tịch, các Phó CT UBND xã;  

- Các đ/c công chức chuyên môn; 

- Lưu VT, VP. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Đoàn Ngọc Hường 
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