
TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

A NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

1
Triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 tùy theo 
diễn biến của dịch bệnh

Y tế

Trung tâm Y tế; các 

phòng, ngành; UBND 

các xã, thị trấn

Thường xuyên
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

2
Tổ chức các hoạt động dạy học linh hoạt, hiệu quả phù hợp với 
quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”

Giáo dục và Đào tạo
Phòng Y tế, Trung tâm 
Y tế; các trường học

Thường xuyên
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

3 Triển khai đảm bảo tiến độ các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn Tài chính - Kế hoạch
Ban A; UBND các xã, 

thị trấn
Thường xuyên Chủ tịch UBND huyện

4 Chỉ đạo, đôn đốc công tác thu ngân sách Tài chính - Kế hoạch
Chi cục Thuế; UBND 
các xã, thị trấn

Thường xuyên Chủ tịch UBND huyện

5 Kêu gọi, thực hiện các thủ tục thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn Tài chính - Kế hoạch
Phòng TNMT, KTHT, 
NNPTNT, UBND các 

xã, thị trấn

Thường xuyên Chủ tịch UBND huyện

6
Chỉ đạo, đôn đốc xây dựng nông thôn mới; xây dựng đường giao 
thông, kênh mương nội đồng

Văn phòng Nông thôn 

mới, Kinh tế và Hạ 
tầng, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

UBND các xã, thị trấn Thường xuyên
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

7

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện thủ tục quy hoạch chi tiết 

(1/500) các vùng đất ở đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 để tổ chức cấp, đầu giá, tăng thu ngân sách

Kinh tế và Hạ tầng

Tài nguyên và Môi 

trường; UBND các xã, 
thị trấn

Thường xuyên
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

                   ỦY BAN NHÂN DÂN
                   HUYỆN THẠCH HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số:         /KH-UBND Thạch Hà, ngày 10 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

8

Xử lý đất xâm canh (đến 30/11/2022 có 80% số hộ đủ điều kiện, 
có hồ sơ được cấp Giấy CNQSD đất) - Báo cáo Phó Chủ tịch 
UBND huyện phụ trách và Văn phòng HĐND-UBND huyện trước 

25 hàng tháng

Tài nguyên và Môi 
trường

Văn phòng Đăng ký 
đất đai Chi nhánh 
Thạch Hà - Lộc Hà; 

UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

9

Công nhận lại quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc trước 

18/12/1980 thuộc thẩm quyền UBND huyện (đến ngày 
30/11/2022 phấn đấu 70% số hộ đủ điều kiện, có hồ sơ được công 
nhận) - Báo cáo Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách và Văn 

phòng HĐND-UBND huyện trước 25 hàng tháng

Tài nguyên và Môi 
trường

Văn phòng Đăng ký 
đất đai Chi nhánh 
Thạch Hà - Lộc Hà; 

UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

10
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (trong đó, hội 
nghị tập trung 22 cuộc)

Tư pháp
Các phòng, ngành; 
UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

11

Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn 3888/HD-STNMT ngày 

12/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đến ngày 
30/11/2022 phấn đấu 70% số hộ đủ điều kiện, có hồ sơ được công 
nhận, cho thuê đất) - Báo cáo Phó Chủ tịch UBND huyện phụ 

trách và Văn phòng HĐND-UBND huyện trước 25 hàng tháng

Tài nguyên và Môi 

trường

Văn phòng Đăng ký 

đất đai Chi nhánh 
Thạch Hà - Lộc Hà; 
UBND các xã, thị 

trấn; Tổ thẩm định 
theo Quyết định 

582/QĐ-UBND ngày 
27/01/2021

Thường xuyên
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

12

Cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp giao đất sai thẩm 
quyền (đến ngày 30/11/2022 thực hiện công nhận, cấp xong cho 
các trường hợp đủ điều kiện, có hồ sơ) - Báo cáo Phó Chủ tịch 

UBND huyện phụ trách và Văn phòng HĐND-UBND huyện trước 

25 hàng tháng

Tài nguyên và Môi 
trường

Văn phòng Đăng ký 
đất đai Chi nhánh 
Thạch Hà - Lộc Hà; 
UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

13
Giải phóng mặt bằng các công trình, dự án - Báo cáo Phó Chủ 
tịch UBND huyện phụ trách và Văn phòng HĐND-UBND huyện 

trước 25 hàng tháng

Hội đồng Bồi thường, 
Hỗ trợ và Tái định cư

Phòng Tài nguyên và 
Môi trường; Ban A; 

UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

14
Cấp quyền sử dụng đất (chỉ tiêu năm 300 tỷ đồng) - Báo cáo Phó 
Chủ tịch UBND huyện phụ trách và Văn phòng HĐND-UBND 

huyện trước 25 hàng tháng

Tài nguyên và Môi 
trường

Văn phòng Đăng ký 
đất đai Chi nhánh 
Thạch Hà - Lộc Hà; 

UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

15
Chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các hộ có hiến đất xây dựng nông 
thôn mới - Báo cáo Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách và Văn 
phòng HĐND-UBND huyện trước 25 hàng tháng

Tài nguyên và Môi 
trường

Văn phòng Đăng ký 

đất đai Chi nhánh 
Thạch Hà - Lộc Hà; 
UBND các xã, thị trấn

Thường xuyên
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

16
Thực hiện hỗ trợ gia đình khó khăn thuộc đối tượng người có 
công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai có nhu cầu làm nhà ở để 

tránh, trú bão, lũ theo Quyết định 22 của tỉnh

Lao động - Thương 

binh và Xã hội

Tài chính - Kế hoạch; 

UBND các xã, thị trấn
Thường xuyên

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

17
Chỉ đạo thực hiện lập hồ sơ điện tử tại các đơn vị (Báo cáo gửi về 

Văn phòng HĐND-UBND huyện trước 25 hàng tháng)
Nội vụ

Các phòng, ngành; 

UBND các xã, thị trấn
Thường xuyên Chủ tịch UBND huyện

18

Chỉ đạo thực hiện đúng quy trình xử lý văn bản trên hồ sơ công 

việc và quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm 
dịch vụ công trực tuyến (Báo cáo gửi Lãnh đạo UBND huyện 

trước 25 hàng tháng)

Văn phòng HĐND-
UBND huyện

Văn hóa và Thông tin; 
các phòng, đơn vị trực 
thuộc

Thường xuyên Chủ tịch UBND huyện

19
Rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 
dân - Gửi báo cáo về Phó Chủ tịch UBND huyện và Văn phòng 
HĐND-UBND huyện trước ngày 25 hàng tháng

Thanh tra
Ban Tiếp công dân, 
các phòng, đơn vị liên 
quan

Thường xuyên Chủ tịch UBND huyện

20
Thực hiện tiếp nhận; tuyển dụng, bố trí, sắp xếp công chức, viên 
chức 

Nội vụ
Các phòng, đơn vị sự 
nghiệp có liên quan

Thường xuyên Chủ tịch UBND huyện

B NHIỆM VỤ TỪNG QUÝ TRONG NĂM

I QUÝ I/2022

1

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 
18/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo tập trung 

tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 
2025 và những năm tiếp theo

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 

UBND các xã, thị trấn

Triển khai < 
10/01/2022;

Tổ chức thực 
hiện: Thường 

xuyên

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

2
Phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách 2022 theo Nghị quyết 
HĐND huyện

Tài chính - Kế hoạch Chi cục Thuế 10/01/2022 Chủ tịch UBND huyện

3 Xây dựng Kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT năm 2022 Công an huyện
Văn phòng HĐND-

UBND huyện
10/01/2022 Chủ tịch UBND huyện

4
Tổ chức kiểm tra công tác chấp hành kinh doanh giống, vật tư 

nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Xuân 2022

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 

UBND các xã, thị trấn
15/01/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

5 Triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên môi trường
Tài nguyên và Môi 
trường

UBND các xã, thị trấn 15/01/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

6 Hoàn thành hồ sơ thi đua khen thưởng năm 2021 Nội vụ
Các phòng, ngành; 
UBND các xã, thị trấn

15/01/2022 Chủ tịch UBND huyện

7 Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 Nội vụ
Văn phòng HĐND-
UBND huyện

15/01/2022 Chủ tịch UBND huyện

8 Xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính
Văn phòng HĐND-

UBND huyện
Nội vụ 15/01/2022 Chủ tịch UBND huyện

9

Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

quản lý và cải cách hành chính, đặc biệt là ứng dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức 3, 4

Văn hóa và Thông tin
Văn phòng HĐND-
UBND huyện, Nội vụ

15/01/2022 Chủ tịch UBND huyện

10
Ôn tập, kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh lớp 2, lớp 6 cuối kì 
1; tổ chức sơ kết học kỳ 1 và việc triển khai chương trình GDPT 
2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 học kỳ 2

Giáo dục và Đào tạo Các trường học 15/01/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

11
Xây dựng kế hoạch nguồn cấp bù thủy lợi phí; kế hoạch làm thủy 
lợi nội đồng năm 2022

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
UBND các xã, thị trấn

20/01/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

12
Ban hành Kế hoạch xây dựng khu dân cư xanh ven Thành phố Hà 

Tĩnh

Văn phòng nông thôn 

mới

Các phòng, đơn vị liên 

quan
20/01/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

13
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các sự kiện văn hóa, chính trị xã 
hội nổi bật… năm 2022

Văn hóa và Thông tin
Các phòng, ngành; 
UBND các xã, thị trấn

20/01/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

14

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho các nhóm đối 

tượng; rà roát, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tặng quà, hỗ trợ tết 
cho các hộ gia đình có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Lao động - Thương 
binh và Xã hội

UBMTTQ; các phòng, 

ngành; UBND các xã, 
thị trấn

20/01/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

15 Tổ chức kiểm tra công tác giết mổ gia súc, gia cầm
Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 

UBND các xã, thị trấn

Tăng cường 
kiểm tra từ nay 

đến 29/01/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

16
Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra vệ 
sinh an toàn thực phẩm năm 2022

Y tế
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Kinh 

tế và Hạ tầng

25/01/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

17

Hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới, đô thị văn minh, 

mỗi xã một sản phẩm năm 2021, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
năm 2022

Văn phòng nông thôn 

mới

Văn phòng HĐND-

UBND huyện
22/01/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

18

Chỉ đạo các xã đăng ký và xây dựng khung kế hoạch đạt các tiêu 

chí nông thôn mới (NTM nâng cao, kiểu mẫu, khu dân cư mẫu) 
năm 2022

Văn phòng nông thôn 

mới

Các phòng, ngành; 

UBND các xã, thị trấn
22/01/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

19
Thành lập các Tổ công tác đặc biệt (Công an, Ban Chỉ huy Quân 
sự, Đồn Biên phòng Cửa Sót) triển khai kiểm tra, kiểm soát địa 

bàn giai đoạn tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Công an huyện

Văn phòng HĐND-
UBND huyện, Ban 
Chỉ huy Quân sự 

huyện, Đồn Biên 
phòng Cửa Sót

25/01/2022 Chủ tịch UBND huyện

20 Đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 Tư pháp
Hội đồng đánh giá tiếp 
cận pháp luật; UBND 
các xã, thị trấn

25/01/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

21
Xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 

2022
Bảo hiểm Xã hội

Y tế, Lao động - 

Thương binh và Xã hội
20/01/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

22
Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 92 năm thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Nội vụ

Các phòng, ngành; 

UBND các xã, thị trấn
25/01/2022 Chủ tịch UBND huyện

23
Xây dựng kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 

lãnh đạo quản lý phòng, ban, đơn vị sự nghiệp
Nội vụ Ban Tổ chức Huyện ủy 28/01/2022 Chủ tịch UBND huyện

24
Triển khai ra quân nạo vét, nâng cấp hệ thống kênh mương, hồ 

đập phục vụ sản xuất

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
UBND các xã, thị trấn 29/01/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

25
Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch cho đàn gia 
súc, gia cầm, thủy sản năm 2022

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
UBND các xã, thị trấn

29/01/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

26
Xây dựng phương án triển khai thực hiện có hiệu quả sản xuất 

vườn hộ trên địa bàn huyện năm 2022

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Văn phòng nông thôn 

mới; UBND các xã, 
thị trấn

29/01/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

27
Báo cáo Dự thảo Đề án phát triển thương mại dịch vụ, du lịch giai 

đoạn 2022 - 2025
Tài chính - Kế hoạch

Kinh tế và Hạ tầng, 

Văn hóa và Thông tin
15/02/2022 Chủ tịch UBND huyện

28
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2022; đăng ký thi đua 

năm 2022
Nội vụ

UBMTTQ; các phòng, 

ngành; UBND các xã, 
thị trấn

20/01/2022 Chủ tịch UBND huyện

29
Xây dựng kế hoạch trồng cây Xuân Nhâm Dần và phát động xây 

dựng nông thôn mới năm 2022

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Văn phòng nông thôn 

mới; UBND các xã, 
thị trấn

Kế hoạch 
<20/01/2022

Tổ chức lễ phát 
động 08/02/2021

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

30
Ban hành Kế hoạch thực hiện năm cao điểm về vệ sinh an toàn 
thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
UBND các xã, thị trấn

10/02/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

31
Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình giao thông nông thôn, 

thủy lợi nội đồng năm 2022

Kinh tế và Hạ tầng, 
Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Tài chính - Kế hoạch; 

UBND các xã, thị trấn
10/02/2022 Chủ tịch UBND huyện

32
Báo cáo về tình hình và phương án xử lý lý tài sản, cơ sở nhà, đất 
dôi dư sau sáp nhập xã

Tài chính - Kế hoạch
UBND các xã
sau sáp nhập

15/02/2022 Chủ tịch UBND huyện

33
Triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần

Kinh tế và Hạ tầng

Công an huyện; các 
phòng, đơn vị liên 

quan; UBND các xã, 
thị trấn

15/02/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

34
Báo cáo về Kế hoạch, lộ trình Đưa trường Tiểu học 1 Thị trấn 
Thạch Hà và Trường THCS Đồng Tiến về 1 điểm

Giáo dục và Đào tạo
Kinh tế và Hạ tầng, 
Tài chính và Kế hoạch

15/01/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách



 7

TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

35
Triển khai đợt cao điểm tuyên truyền Nghị định 137/2020/NĐ-CP 
ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Công an huyện
Văn hóa và Thông tin, 
Trung tâm Văn hóa - 
Truyền thông

20/02/2022 Chủ tịch UBND huyện

36
Báo cáo tình hình công tác giao, nhận quân năm 2022; xây dựng 

kế hoạch và tổ chức Lễ giao quân năm 2022

Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện

Công an huyện, Văn 
phòng HĐND-UBND 

huyện

20/02/2022 Chủ tịch UBND huyện

37
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt 
Nam (27/2/1955-27/02/2022)

Y tế
Trung tâm Y tế, các 
đơn vị liên quan

27/02/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

38 Hoàn thành quy hoạch chung Thị trấn Thạch Hà tỉ lệ 1/2000
Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện

Kinh tế và Hạ tầng; 

UBND Thị trấn
28/02/2022 Chủ tịch UBND huyện

39
Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm và xuất 
khẩu lao động đầu Xuân Nhâm Dần

Lao động - Thương 
binh và Xã hội

Văn hóa và Thông tin; 
UBND các xã, thị trấn

28/02/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

40
Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Đề án Thương mại - Dịch vụ - 
Du lịch

Tài chính - Kế hoạch
Kinh tế và Hạ tầng, 
Văn hóa và Thông tin

15/03/2022 Chủ tịch UBND huyện

41 Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2021
Tài nguyên và Môi 
trường

UBND các xã, thị trấn 28/02/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

42

Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thuỷ sản, đặc biệt ký 
cam kết cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị 
cấm để khai thác thủy sản theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-UBND 
ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Công an huyện; 
UBND các xã, thị trấn

28/02/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

43
Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu đề án sản xuất vụ 

Xuân 2022

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 

UBND các xã, thị trấn
28/02/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

44
Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng thị trấn 
Thạch Hà cơ bản đạt các tiêu chí loại IV năm 2022

Kinh tế và Hạ tầng
UBND thị trấn Thạch 
Hà

28/02/2022 Chủ tịch UBND huyện

45
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên 

chức 2022
Nội vụ Các cơ quan, đơn vị 28/02/2022 Chủ tịch UBND huyện

46 Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022 Nội vụ
Văn phòng HĐND-
UBND huyện

28/02/2022 Chủ tịch UBND huyện
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

47
Làm việc với các xã về thực hiện thí điểm về chuyển đổi ruộng 
đất trên toàn xã

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Phòng TNMT, Trung 
tâm ƯD; UBND các 
xã, thị trấn

15/03/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

48 Báo cáo về xây dựng trường trọng điểm của huyện Giáo dục và Đào tạo
Văn phòng HĐND-
UBND huyện

15/03/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

49
Kiểm tra, rà soát, đôn đốc các trường xây dựng trường đạt chuẩn 
quốc gia, tiêu chí Trường học

Giáo dục và Đào tạo
KTHT, Tài chính - Kế 
hoạch; UBND các xã, 
thị trấn

15/03/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

50
Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 (tùy 
tình hình dịch bệnh COVID-19)

Văn hóa và Thông tin
Trung tâm Văn hóa - 
Truyền thông

24/03/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

51
Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh 
lao động, phòng chống cháy nổ 2022

Lao động - Thương 
binh và Xã hội

Công an huyện; 
UBND các xã, thị trấn

25/03/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

52
Xây dựng và triển khai Kế hoạch nuôi trồng, Khai thác thủy sản 

năm 2022

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 

UBND các xã, thị trấn
30/03/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

53
Làm việc với các xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao, 

kiểu mẫu năm 2022

Văn phòng nông thôn 

mới
UBND các xã, thị trấn 30/03/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

54

Rà soát, báo cáo tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng 

các công trình dự án trên địa bàn huyện theo Nghị quyết HĐND 
huyện và Nghị quyết HĐND tỉnh

Tài chính - Kế hoạch
Các đơn vị liên quan; 

UBND các xã, thị trấn
30/03/2022 Chủ tịch UBND huyện

55
Báo cáo về bổ sung Đề án đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn 
thị trấn Thạch Hà

Văn hóa và Thông tin
UBND thị trấn Thạch 
Hà

30/03/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

II QUÝ II/2022

1
Thực hiện Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân 

năm 2022

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 

UBND các xã, thị trấn

Vụ Xuân từ 

01/4 đến 

30/5/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

2
Triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông 

dịp nghỉ lễ 30/4/2022
Công an huyện

Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện
10/04/2022 Chủ tịch UBND huyện

3
Báo cáo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý năm học 
2022 - 2023

Giáo dục và Đào tạo Nội vụ 15/04/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

4 Triển khai thực hiện tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm Y tế Trung tâm Y tế 15/04/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

5
Báo cáo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức theo kế hoạch của tỉnh

Nội vụ
Các phòng, ngành; 
UBND các xã, thị trấn

15/04/2022 Chủ tịch UBND huyện

6
Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, 
chữa cháy năm 2020, xây dựng kế hoạch năm 2022

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Hạt Kiểm lâm 20/04/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

7
Chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách 

Việt Nam
Giáo dục và Đào tạo Văn hóa và Thông tin 21/04/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

8 Tổ chức rà soát, bổ sung các quy ước thôn, tổ dân phố Văn hóa và Thông tin Tư pháp 30/04/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

9 Khai trương mùa du lịch biển 2022 (tùy tình hình dịch COVID-19) Văn hóa và Thông tin
Văn phòng HĐND-
UBND huyện, UBND 

xã Thạch Hải

30/04/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

10
Xây dựng phương án phòng ngừa ứng phó với bão mạnh, siêu bão 
năm 2022

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Công an huyện, Ban 
Chỉ huy Quân sự 

huyện

30/04/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

11
Chỉ đạo khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn huyện (tùy tình 

hình dịch COVID-19)
Văn hóa và Thông tin

Văn phòng HĐND-

UBND huyện; Trung 

tâm Văn hóa - Truyền 
thông; UBND các xã, 
thị trấn

30/04/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

12
Xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 
2022

Lao động - Thương 
binh và Xã hội

Công an huyện 10/05/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

13
Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn 
2021, triển khai nhiệm vụ 2022

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Các đơn vị liên quan; 
UBND các xã, thị trấn

15/05/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

14
Chỉ đạo các trường hoàn thành các điều kiện đón đoàn kiểm tra 
đánh giá ngoài, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đợt 1 năm 

2022

Giáo dục và Đào tạo
Các xã, thị trấn; các 
trường học

15/05/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

15 Xây dựng và triển khai Đề án sản xuất vụ Hè Thu 2022
Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 

UBND các xã, thị trấn
15/05/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

16
Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án chống hạn đảm bảo nước 

cho sản xuất

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 

UBND các xã, thị trấn
15/05/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

17
Tổ chức Lễ Tuyên dương, trao thưởng học sinh giỏi, giáo viên 
giỏi năm học 2021-2022

Giáo dục và Đào tạo

Nội vụ, Văn phòng 

HĐND-UBND huyện, 
các trường học

20/05/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

18
Xây dựng kế hoạch và tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 

phòng, chống thiên tai năm 2022

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

UBND các xã, thị 

trấn; các phòng, ngành 
liên quan

20/05/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

19
Kiểm tra công tác chấp hành kinh doanh giống, vật tư nông 
nghiệp phục vụ sản xuất vụ Hè Thu

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
UBND các xã, thị trấn

25/05/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

20
Kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10 - THPT năm 
học 2022 - 2023

Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng HĐND-

UBND huyện, Công 
an huyện

27/05/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

21 Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập Y tế
Công an huyện, Tư 

pháp
30/05/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

22
Tổ chức, tham gia các cuộc thi, giao lưu học sinh giỏi, Hội khỏe 
Phù Đổng cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2021 - 2022

Giáo dục và Đào tạo
Các đơn vị liên quan; 
UBND các xã, thị trấn

30/05/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

23
Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án sau quyết 
định chấp thuận chủ trương đầu tư

Tài chính - Kế hoạch

Tài nguyên và Môi 

trường, Kinh tế và Hạ 
tầng

30/05/2022 Chủ tịch UBND huyện

24
Kiểm tra, rà soát các dự án tỉnh, huyện chấp thuận đã được giao 

đất, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng sai mục đích

Tài nguyên và Môi 

trường

Tài chính - Kế hoạch; 
Chi cục Thuế; UBND 

các xã, thị trấn

30/05/2022 Chủ tịch UBND huyện
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

25

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào làm giao thông nông 
thôn, phấn đấu đến hết 30/5/2022 hoàn thành trên 40% kế hoạch 

đối với GTNT, 20% đối với rãnh thoát nước, phục hồi nâng cấp 
mặt đường và 20% đối với thủy lợi nội đồng

Kinh tế và Hạ tầng, 
Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Tài chính - Kế hoạch; 

UBND các xã, thị trấn
30/05/2022 Chủ tịch UBND huyện

26
Kiểm tra, đánh giá các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đợt 

1 năm 2022
Tư pháp Nội vụ 30/05/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

27 Hoàn thành công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2021 - 2022 Giáo dục và Đào tạo
Nội vụ, các trường 

học, khối thi đua
10/06/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

28 Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ Xuân
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
UBND các xã, thị trấn

10/06/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

29 Tổ chức Lễ hội Đền Lê Khôi 2022 Văn hóa và Thông tin
Văn phòng HĐND-

UBND huyện
13/06/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

30
Tổng kết năm học 2021 - 2022, sơ kết 02 năm thực hiện Chương 
trình GDPT 2018

Giáo dục và Đào tạo
Văn phòng HĐND-
UBND huyện, các 

trường học

15/06/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

31
Tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về BHXH, 
BHYT

Bảo hiểm Xã hội Y tế 15/06/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

32 Tổ chức rà soát, phê duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo
Lao động - Thương 
binh và Xã hội

UBND các xã, thị trấn 15/06/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

33
Kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị phương án phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và kiểm tra các công trình thủy 
lợi trước mùa mưa bão

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN, các phòng, 
đơn vị liên quan

20/06/2022 Chủ tịch UBND huyện

34 Hoàn thành gieo cấy lúa Hè Thu năm 2022
Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 

UBND các xã, thị trấn
20/06/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

35
Chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi Trung học phổ 
thông quốc gia năm 2022

Giáo dục và Đào tạo
Văn phòng HĐND-
UBND huyện, Công 
an huyện

23/06/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

36
Chuẩn bị tốt các nội dung cho Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XX

Văn phòng HĐND-

UBND huyện

Phòng Tài chính - Kế 
hoạch; các phòng, 

ngành liên quan

25/06/2022 Chủ tịch UBND huyện
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

37
Triển khai thi công dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối quốc lộ 1 
tại Ngã 3 thạch Long đi đường tỉnh DT.549

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng huyện

Tài chính - Kế hoạch 30/06/2022 Chủ tịch UBND huyện

38
Triển khai các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống 
ma túy" năm 2022

Công an huyện
Lao động - Thương 
binh và Xã hội

30/06/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

39
Rà soát, đối chiếu danh sách, địa chỉ lao động hết hạn hợp đồng 
làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đang cư trú bất hợp 
pháp tại Hàn Quốc để tuyên truyền, vận động

Lao động - Thương 
binh và Xã hội

Văn hóa và Thông tin; 
UBND các xã, thị trấn

30/06/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

40
Xây dựng kế hoạch và tổ chức chiến dịch truyền thông tháng hành 
động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày gia 

đình Việt Nam

Văn hóa và Thông tin
Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông
30/06/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

41 Hoàn thành thẩm tra, quyết toán ngân sách năm 2021 Tài chính - Kế hoạch
Các đơn vị liên quan; 
UBND các xã, thị trấn

30/06/2022 Chủ tịch UBND huyện

42
Thu hồi ngân sách cho các địa phương tạm ứng, đảm bảo cân đối 
ngân sách (báo cáo tại Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX)

Tài chính - Kế hoạch
Kho bạc tỉnh; UBND 
các xã, thị trấn

30/06/2022 Chủ tịch UBND huyện

43
Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên
Giáo dục và Đào tạo Nội vụ 30/06/2022 Chủ tịch UBND huyện

44
Báo cáo kết quả xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và tiến 
độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 
6 tháng đầu năm

Văn phòng nông thôn 
mới

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

30/06/2022 Chủ tịch UBND huyện

III QUÝ III/2022

1
Rà soát, đề xuất bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất 6 tháng cuối năm trình HĐND, UBND tỉnh

Tài nguyên và Môi 
trường

Kinh tế và Hạ tầng, 
Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

huyện, các phòng, đơn 
vị liên quan

05/07/2022 Chủ tịch UBND huyện

2
Xây dựng kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tăng tỷ lệ tham gia 

BHXH, BHYT
Bảo hiểm Xã hội Y tế 05/07/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

3
Bổ sung mức độ cập nhật minh bạch thông tin trên Cổng thông tin 
điện tử cấp huyện

Văn hóa và Thông tin
Trung tâm Văn hóa - 
Truyền thông, các 
phòng liên quan

14/07/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

4
Kiểm tra, giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng các 
khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân

Tài chính - Kế hoạch
Các phòng, đơn vị liên 
quan

15/07/2022 Chủ tịch UBND huyện

5

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức 

danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, 
các trường học sau khi thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP 

và Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Nội vụ 

Ban Tổ chức Huyện 

ủy; Các đơn vị liên 
quan

15/07/2022 Chủ tịch UBND huyện

6
Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Lao động - Thương 
binh và Xã hội

UBND các xã, thị 
trấn; các đơn vị liên 

quan

27/07/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

7

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào làm giao thông nông 
thôn, phấn đấu đến hết 30/7/2022 hoàn thành trên 60% kế hoạch 

đối với GTNT, 40% đối với rãnh thoát nước, phục hồi nâng cấp 
mặt đường và 40% đối với thủy lợi nội đồng

Kinh tế và Hạ tầng, 
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Tài chính - Kế hoạch; 

UBND các xã, thị trấn
30/07/2022 Chủ tịch UBND huyện

8
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2022

Tài chính - Kế hoạch

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
huyện; UBND các xã, 

thị trấn

30/07/2022 Chủ tịch UBND huyện

9
Xây dựng Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 
cho cán bộ, giáo viên

Giáo dục và Đào tạo Các đơn vị liên quan 30/07/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

10
Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện chí tiêu xây dựng trường 
đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục và Đào tạo
Văn phòng HĐND-
UBND huyện và các 

đơn vị liên quan

30/07/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

11
Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động của Trung tâm học tập cộng 
đồng các xã, thị trấn, đơn vị học tập

Giáo dục và Đào tạo

UBND các xã, thị 
trấn; Trung tâm học 
tập Cộng đồng các xã, 

thị trấn

30/07/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

12 Hoàn thành việc số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch điện tử Tư pháp UBND các xã, thị trấn 30/07/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

13
Chỉ đạo các xã Thạch Long, Thạch Sơn, Thạch Hải, Đỉnh Bàn, 
Tân Lâm Hương tổ chức tốt diễn tập phòng thủ cấp xã

Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện

Công an huyện, 

UBND các xã liên 
quan

30/07/2022 Chủ tịch UBND huyện

14
Báo cáo kết qủa thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, tình 
hình cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục ở các trường học năm 

học 2022 - 2023 và nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Giáo dục và Đào tạo

Tài chính - Kế hoạch, 
Kinh tế và Hạ tầng, 
Văn phòng HĐND-

UBND huyện, Nội vụ

30/07/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

15 Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Hè Thu
Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 

UBND các xã, thị trấn
30/07/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

16
Rà soát, tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, phòng 

chống cháy rừng

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Công an huyện, Ban 
Chỉ huy Quân sự 

huyện, UBND các xã, 
thị trấn

30/07/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

17
Triển khai thi công dự án Đường trục ngang ven biển huyện 
Thạch Hà

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng huyện

Tài chính - Kế hoạch 30/07/2022 Chủ tịch UBND huyện

18
Chỉ đạo các trường mầm non, TH, THCS thực hiện công tác tuyển 

sinh  năm học 2022 - 2023
Giáo dục và Đào tạo Các trường học 20/08/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

19
Rà soát, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 toàn ngành, 
từng cấp học

Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng HĐND-

UBND huyện và các 
đơn vị liên quan

20/08/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

20

Triển khai kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý 

vi phạm hành chính tại UBND các xã, thị trấn (kiểm tra tại 05-07 

xã, thị trấn)

Tư pháp UBND các xã, thị trấn 30/08/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

21
Giải ngân 50% nguồn vốn nông thôn mới (nguồn sự nghiệp và 
nguồn đầu tư phát triển)

Tài chính - Kế hoạch
Văn phòng nông thôn 
mới; UBND các xã, 
thị trấn

30/08/2022 Chủ tịch UBND huyện
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

22
Chỉ đạo đợt cao điểm giải tỏa hành lang lưới điện và điều chỉnh 
đường dây sau công tơ (báo cáo Kết quả về Văn phòng HĐND-
UBND huyện trước 30/8/2022)

Kinh tế và Hạ tầng
UBND các xã, thị 
trấn; Điện lực huyện

30/08/2022 Chủ tịch UBND huyện

23
Chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDPT 2018 đối 

với lớp 3, lớp 7 trong năm học 2022 - 2023
Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng HĐND-
UBND huyện, các 

trường học

30/08/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

24
Chỉ đạo các trường chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt Lễ Khai 
giảng năm học 2022 - 2023

Giáo dục và Đào tạo Các trường học 05/09/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

25 Xây dựng và triển khai Đề án sản xuất vụ Đông năm 2022
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
UBND các xã, thị trấn

05/09/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

26 Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Hè Thu
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
UBND các xã, thị trấn

10/09/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

27

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những 
tháng cuối năm 2022

Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND-

UBND huyện, các 
phòng, ngành

15/09/2022 Chủ tịch UBND huyện

28
Rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong 

giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
Tài chính - Kế hoạch

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

huyện; UBND các xã, 
thị trấn

15/09/2022 Chủ tịch UBND huyện

29

Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác vận động tài trợ, 
quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân theo 
Văn bản số 5027/UBND-VX và Quyết định số 37/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh

Tài chính - Kế hoạch Giáo dục và Đào tạo 18/09/2022 Chủ tịch UBND huyện

30 Triển khai Bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn huyện Bảo hiểm Xã hội Giáo dục và Đào tạo 20/09/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

31
Đánh giá kết quả thực hiện Đề án triển khai phân loại rác thải tại 
hộ

Tài nguyên và Môi 
trường

Văn phòng nông thôn 
mới; Hội LHPN 
huyện; Tài chính - Kế 
hoạch; UBND các xã, 
thị trấn

30/09/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

32
Chỉ đạo đợt cao điểm hoàn thành các nội dung cam kết về XD 
NTM năm 2022 - Báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND-UBND 
huyện trước ngày 04/10/2022

Văn phòng nông thôn 
mới

UBND các xã, thị trấn 30/09/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

33
Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt 
trên 94,2% dân số tham gia

Bảo hiểm Xã hội
Y tế; UBND các xã, 
thị trấn

30/09/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

34
Báo cáo kết quả xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và tiến 
độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

9 tháng đầu năm

Văn phòng nông thôn 

mới

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
30/09/2022 Chủ tịch UBND huyện

IV QUÝ IV/2022

1
Kiểm tra, rà soát báo cáo tình hình cụ thể các dự án đầu tư trên địa 
bàn huyện

Tài chính - Kế hoạch

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
huyện; UBND các xã, 

thị trấn

04/10/2022 Chủ tịch UBND huyện

2 Xây dựng Kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2022 Tư pháp
Văn phòng HĐND-
UBND huyện

10/10/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

3
Rà soát nhu cầu của từng xã, thị trấn, đăng ký cụ thể, chi tiết kế 
hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, nâng cấp, phục hồi 
mặt đường BTXM năm 2023

Kinh tế và Hạ tầng
Tài chính - Kế hoạch; 
UBND các xã, thị trấn

10/10/2022 Chủ tịch UBND huyện

4
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày doanh nghiệp, doanh nhân 

13/10/2022
Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng HĐND-

UBND huyện
13/10/2022 Chủ tịch UBND huyện

5
Xây dựng Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành 
chính năm 2022

Nội vụ
Các phòng, ngành; 
UBND các xã, thị trấn

15/10/2022 Chủ tịch UBND huyện

6 Xây dựng kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023
Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện

Công an huyện, Văn 

phòng HĐND-UBND 

huyện

15/10/2022 Chủ tịch UBND huyện

7
Thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành 
chính của các đơn vị, địa phương

Nội vụ
Văn phòng HĐND-
UBND huyện

20/10/2022 Chủ tịch UBND huyện

8 Triển khai các giải pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
UBND các xã, thị trấn

25/10/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

9
Triển khai công tác giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho 
các đối tượng

Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện

Tư pháp 30/10/2022 Chủ tịch UBND huyện
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

10
Rà soát kết quả cấp GCNQSD đất; xử lý các tồn đọng cấp, cấp đổi 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tài nguyên và Môi 
trường

Văn phòng Đăng ký 
đất đai Chi nhánh 
Thạch Hà - Lộc Hà; 

UBND các xã, thị trấn

30/10/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

11
Tập trung chỉ đạo hoàn thành các nội dung phục vụ kiểm tra công 

nhận trường chuẩn quốc gia
Giáo dục và Đào tạo Các trường học 30/10/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

12
Chỉ đạo các địa phương triển khai Đề án sản xuất vụ Đông năm 
2022

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
UBND các xã, thị trấn

30/10/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

13 Thực hiện đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch tiêm phòng vụ Thu
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
UBND các xã, thị trấn

30/10/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

14
Xây dựng dự thảo chính sách, dự thảo Nghị quyết của HĐND 
huyện quy định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2023 - 2024

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
Văn phòng nông thôn 
mới; UBND các xã, 

thị trấn

30/10/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

15
Hướng dẫn, củng cố và triển khai nhân rộng mô hình "Tổ hòa giải 

ở cơ sở kiểu mẫu" trên địa bàn huyện (30 Tổ)
Tư pháp UBND các xã, thị trấn 30/10/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

16
Tập trung chỉ đạo đăng ký, quản lý các đối tượng nuôi thủy sản

chủ lực

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 

UBND các xã, thị trấn
30/10/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

17
Tổ chức khảo sát các danh mục, công trình, dự án đầu tư công 
năm 2023; báo cáo UBND huyện (để thống nhất với Thường trực 
Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện)

Tài chính - Kế hoạch
Các phòng, đơn vị liên 
quan

30/10/2022 Chủ tịch UBND huyện

18 Kiểm tra nghiệp vụ công tác Tư pháp - Hộ tịch cấp xã năm 2022 Tư pháp UBND các xã, thị trấn 31/10/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

19
Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông những tháng cuối năm 2022

Công an huyện Kinh tế và Hạ tầng 05/11/2022 Chủ tịch UBND huyện

20 Xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 Văn hóa và Thông tin Nội vụ 05/11/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

21
Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Nội vụ
Văn phòng HĐND-
UBND huyện, Trung 
tâm Hành chính công

05/11/2022 Chủ tịch UBND huyện
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

22
Ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11

Giáo dục và Đào tạo
Văn phòng HĐND-
UBND huyện

06/11/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

23
Kiểm tra, đánh giá phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khi dân cư”
Văn hóa và Thông tin UBND các xã, thị trấn 08/11/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

24

Khảo sát, lập danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 trình HĐND tỉnh và Lập 
kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện

Tài nguyên và Môi 
trường

Các phòng, ngành, 

đơn vị; UBND các xã, 
thị trấn

10/11/2022 Chủ tịch UBND huyện

25 Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Lao động - Thương 

binh và Xã hội

Các đơn vị liên quan; 

UBND các xã, thị trấn
10/11/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

26
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động phòng 

chống HIV/AIDS
Y tế Trung tâm Y tế 10/11/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

27
Xây dựng kế hoạch và triển khai Tháng hành động vì bình đẳng 
giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Lao động - Thương 
binh và Xã hội

Y tế 10/11/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

28
Hoàn thành công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ 
tham gia Công an Nhân dân năm 2023

Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện

Công an huyện, Y tế 15/11/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

29
Hoàn thành quy hoạch chung xây dựng các xã Thạch Thắng, 

Thạch Liên, Thạch Sơn, Ngọc Sơn, Thạch Lạc
Kinh tế và Hạ tầng

UBND các xã liên 

quan
15/11/2022 Chủ tịch UBND huyện

30
Phát động phong trào giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao 
thông trên các tuyến giao thông (Gửi báo cáo về Văn phòng 

HĐND-UBND huyện trước 25/11/2022)

Kinh tế và Hạ tầng
Công an huyện; 

UBND các xã, thị trấn
15/11/2022 Chủ tịch UBND huyện

31
Khảo sát, xây dựng phương án cấp quyền, đấu giá quyền sử dụng 
đất năm 2023

Tài nguyên và Môi 
trường

Kinh tế và Hạ tầng; 
Tài chính - Kế hoạch; 
UBND các xã, thị trấn

15/11/2022 Chủ tịch UBND huyện

32

Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ công chức, 

viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 
2025

Nội vụ

Văn phòng HĐND-

UBND huyện; UBND 
các xã, thị trấn

15/11/2022 Chủ tịch UBND huyện

33
Rà soát, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn 
mới; cam kết của các xã từ đầu năm với Thường trực Ban Chỉ đạo 
huyện

Văn phòng nông thôn 

mới

Các phòng, ngành; 

UBND các xã, thị trấn
15/11/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

34 Tổ chức tốt các hoạt động ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Văn hóa và Thông tin UBND các xã, thị trấn 18/11/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

35
Kiểm tra, đánh giám thẩm định kết quả cải cách hành chính năm 
2022 tại các xã, thị trấn

Nội vụ
Văn phòng HĐND-
UBND huyện

20/11/2022 Chủ tịch UBND huyện

36 Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
Văn phòng HĐND-

UBND huyện
20/11/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

37
Xây dựng Kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2023 và Đề án sản xuất 
vụ Xuân 2023

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
UBND các xã, thị trấn

25/11/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

38
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tư pháp

Văn phòng HĐND-

UBND huyện
25/11/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

39
Chuẩn bị tốt các nội dung cho Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XX

Văn phòng HĐND-

UBND huyện

Phòng Tài chính - Kế 
hoạch; các phòng, 

ngành liên quan

25/11/2022 Chủ tịch UBND huyện

40
Rà soát, lập phương án phá bờ thửa, xây dựng cánh đồng lớn 

chuẩn bị cho Kế hoạch sản xuất năm 2023

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Tài nguyên và Môi 

trường; UBND các xã, 
thị trấn

30/11/2022
Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

41
Chỉ đạo, đôn đốc triển khai giải ngân nguồn vốn nông thôn mới đã 
được phân bổ

Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng nông thôn 

mới; UBND các xã, 
thị trấn

30/11/2022 Chủ tịch UBND huyện

42 Hoàn thành chỉ tiêu giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng

Kinh tế và Hạ tầng, 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

UBND các xã, thị trấn 30/11/2022 Chủ tịch UBND huyện

43
Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 của Nghị quyết 06-
NQ/TU ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tập trung tích 

tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 

UBND các xã, thị trấn
30/11/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

44
Tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 
thu ngân sách, phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đối với 
các sắc thuế, phí và cấp quyền sử dụng đất

Tài chính - Kế hoạch

Tài nguyên và Môi 
trường; Chi cục Thuế 
Khu vực Thạch Hà - 
Lộc Hà; UBND các 

xã, thị trấn

30/11/2022 Chủ tịch UBND huyện
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

45
Xây dựng kế hoạch, giao dự toán thu ngân sách năm 2023 đối với 

các xã, thị trấn
Tài chính - Kế hoạch

Tài nguyên và Môi 
trường; Chi cục Thuế 
Khu vực Thạch Hà - 

Lộc Hà; UBND các 
xã, thị trấn

30/11/2022 Chủ tịch UBND huyện

46
Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình việc làm, dạy nghề, 
Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn

Lao động - Thương 
binh và Xã hội

Trung tâm GDNN-
GDTX

30/11/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

47
Điều tra, cập nhật số liệu, hoàn thành hồ sơ PCGD, kiểm tra công 

nhận PCGD, xóa mù chữ trình UBND tỉnh công nhận
Giáo dục và Đào tạo

UBND các xã, thị 

trấn, các trường học
30/11/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

48
Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm tra bộ chỉ số cải 
cách hành chính năm 2022

Nội vụ
Văn phòng HĐND-
UBND huyện, các 
phòng chuyên môn

30/11/2022 Chủ tịch UBND huyện

49
Chỉ đạo các trường hoàn thành các điều kiện đón đoàn kiểm tra 
đánh giá ngoài, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đợt 2 năm 
2022

Giáo dục và Đào tạo
UBND các xã, thị 
trấn; các trường học

30/11/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

50
Kiểm tra giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Xuân 
2023

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
UBND các xã, thị trấn

10/12/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

51
Xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm Tết Nguyên đán 2023
Y tế

Kinh tế và Hạ tầng, 

Nông nghiệp và PTNT
10/12/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

52
Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo quyết toán xi măng hỗ trợ làm đường 

giao thông, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng năm 2022
Tài chính - Kế hoạch

Kinh tế và Hạ tầng, 

Nông nghiệp và PTNT
10/12/2022 Chủ tịch UBND huyện

53
Xây dựng Kế hoạch diện tích cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi năm 2023

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Tài chính - Kế hoạch; 

UBND các xã, thị trấn
10/12/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

54
Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp, phát 
triển kinh tế vườn năm 2022

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Văn phòng nông thôn 
mới; UBND các xã, 
thị trấn

13/12/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

55
Chuẩn bị kịch bản về chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng 
Xuân 2023

Văn hóa và Thông tin
Trung tâm Văn hóa - 
Truyền thông; UBND 

các xã, thị trấn

15/12/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

56 Trình phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 Thanh tra
Văn phòng HĐND-
UBND huyện

15/12/2022 Chủ tịch UBND huyện

57 Hoàn thành giải ngân nguồn vốn nông thôn mới năm 2022 Tài chính - Kế hoạch

Văn phòng nông thôn 

mới; UBND các xã, 
thị trấn

15/12/2022 Chủ tịch UBND huyện

58
Hoàn thành công tác nghiệm thu, giải ngân các chính sách khuyến
khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông thôn mới năm 2022

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Văn phòng nông thôn 
mới; Trung tâm Ứng 
dụng; UBND các xã, 

thị trấn

15/12/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

59 Hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện
Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện

Y tế 20/12/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

60

Chỉ đạo thực hiện niêm yết giá, kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm, chất lượng, nguồn gốc hàng hóa; kiểm tra, xử lý chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng

Kinh tế và Hạ tầng

Chi cục Quản lý thị 

trường; Công an 
huyện; UBND các xã, 
thị trấn

20/12/2022 Chủ tịch UBND huyện

61

Triển khai thi công Tiểu dự án Cải thiện hạ tầng đô thị Thạch Hà 

thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác 
động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng huyện

Tài chính - Kế hoạch, 
Kinh tế và Hạ tầng

20/12/2022 Chủ tịch UBND huyện

62
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Trung tâm Ứng dụng; 
UBND các xã, thị trấn

20/12/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách

63

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách và đầu tư xây dựng 

cơ bản năm 2022. Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách 
và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023

Tài chính - Kế hoạch

Các phòng, đơn vị liên 

quan, UBND các xã, 
thị trấn

20/12/2022 Chủ tịch UBND huyện

64
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đối thoại xử lý các vướng 

mắc, khó khăn trên lĩnh vực Tài nguyên  môi trường

Tài nguyên và Môi 

trường
Ban Tiếp công dân 20/12/2022

Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách

65 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân
Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện

Văn phòng HĐND-

UBND huyện; UBND 
các xã, thị trấn

22/12/2022 Chủ tịch UBND huyện

66
Rà soát, đề xuất các chính sách an sinh xã hội giai đoạn Tết 
Nguyên đán 2023

Lao động - Thương 
binh và Xã hội

Tài chính - Kế hoạch; 
UBND các xã, thị trấn

24/12/2022
Phó Chủ tịch UBND 
huyện phụ trách
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TT Nội dung
Đơn vị chủ trì/

tham mưu chỉ đạo
Đơn vị

 phối hợp, thực hiện
Thời gian

hoàn thành <
Lãnh đạo, chỉ đạo

67
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; bình xét đề 
nghị cấp trên khen thưởng

Nội vụ
Các phòng, ngành; 
UBND các xã, thị trấn

28/12/2022 Chủ tịch UBND huyện

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Thường trực HU; CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khoa

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;

- UBMTTQ, các ban, phòng, ngành, đơn vị cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.
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