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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Bảo Lâm về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 

huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 -2026; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác trọng 

tâm năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các 

phòng, ban, đơn vị huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2023 

   (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2023 

của UBND huyện Bảo Lâm) 

 

Phần thứ nhất 

MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO 

VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
 

1. Tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Huyện 

ủy, Nghị quyết HĐND huyện. Kịp thời cụ thể hóa các Nghị quyết của Huyện ủy, 

Nghị quyết của HĐND huyện bằng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế 

hoạch có chất lượng. 

2. Giữ vững sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên cơ 

sở quy chế làm việc của UBND huyện; đề cao vai trò và trách nhiệm của cá 

nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, đôn đốc các ngành, đơn vị, địa 

phương thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tranh thủ sự ủng hộ của 

UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND 

huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện, các hội, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao. 

3. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND huyện, phát huy sức 

mạnh tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên UBND huyện. 

Tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định. Đánh 

giá việc chấp hành một cách toàn diện, đảm bảo giờ giấc làm việc và chất lượng 

trong xử lý công việc được giao. 

4. Duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng, thường xuyên kiểm tra thực tế ở 

cơ sở để nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát 

sinh. Tăng cường tính chủ động và vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các đơn 

vị, phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong điều hành, tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của ngành, địa phương. 

5. Triển khai thực hiện đẩy mạnh sản xuất vụ đông - xuân, vụ hè - thu 

năm 2023, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch giao. Tăng cường các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. 

6. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công 

trình xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà 

nước. Tập trung thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, nguồn vốn do huyện 

làm chủ đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát 

chất lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản. 

7. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn, 

tập trung thu đủ các loại sắc thuế, tập trung khai thác các nguồn thuế có tiềm 

năng đảm bảo thu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giám sát việc chi ngân sách đối 

với các đơn vị thụ hưởng tránh thất thoát lãng phí, chi sai mục đích. 



8. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn, công tác chi tiêu tài chính, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị tăng cường phối hợp giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại của 

công dân. 

9. Tập trung phát triển các ngành kinh tế, nhất là dịch vụ, công nghiệp, 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng tích cực. 

10. Chỉ đạo hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

tăng cường quản lý khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản; tuyên truyền 

nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường và thu gom rác 

thải. 

11. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các 

hoạt động văn hóa xã hội của huyện. Tiếp tục vận động tuyên truyền, vận động 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến từng hộ gia 

đình nhằm nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa; hướng dẫn, đôn 

đốc kiểm tra các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn huyện 

thực hiện việc xây dựng gia đình, thôn bản, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 

12. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân 

dân tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện. Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của Nhà nước đối với các cơ sở bán thuốc tư nhân; đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện kịp 

thời công tác an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, người có công, các đối 

tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn; triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm cho lao động nông thôn. 

13. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một 

cửa, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo sự hài lòng của người dân trong việc 

giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục duy trì và phát triển trang thông tin 

điện tử của huyện về cả nội dung lẫn hình thức. Nâng cao chất lượng tin bài, 

chương trình truyền thanh, truyền hình huyện, tập trung tuyên truyền các phong 

trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

14. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, làm tốt công tác đấu tranh, phòng 

ngừa ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

 

(Có biểu kèm theo) 

 

 

 

 



Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện được phân công chỉ 

đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai 

thực hiện Chương trình này. 

2. Một số nội dung không được đề cập trong chương trình này được coi là 

nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện, 

căn cứ vào chỉ đạo của UBND tỉnh, Chương trình công tác của Ban Thường vụ 

Huyện ủy và yêu cầu thực tế, UBND huyện sẽ bổ sung vào nhiệm vụ hàng 

tháng, quý, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2023./. 
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