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Cao Sơn, ngày 18 tháng 01 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm năm 2022 của UBND xã Cao Sơn  
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số:10-NQ/ĐU ngày 27tháng 12 năm 2021 Nghị quyết 

hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XV về nhiệm vụ năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày  30/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân xã Cao Sơn khoá XX - kỳ họp thứ ba về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số: 283/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND xã 

Cao Sơn ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Cao Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026; 

UBND xã Cao Sơn xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2022, 

như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CHUNG 

1. Quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; tiếp tục 

triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ, Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân xã về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2022. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số: 400/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 của UBND xã về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách năm 2022 gắn với tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đẩy 

mạnh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng linh hoạt, làm tốt công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường, phát triển sản xuất 

hàng hóa; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. 

3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động trên địa bàn 

xã; đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. 

4. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các khoản thu ngân sách nhà nước, tăng cường 

các biện pháp để tăng nguồn thu NSNN trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp 

thời; kiểm soát chặt chẽ và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; giảm kinh phí tổ chức 

hội nghị để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục 

hậu quả thiên tai. 

5. Chỉ đạo tập trung giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các công 

trình, dự án xây dựng cơ bản; đảm bảo tiến độ đầu tư, quyết toán các công trình, dự 

án và giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; xây dựng kế hoạch, lộ 

trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. 

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Thực hiện tốt công tác  
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quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng  

đất, công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường công tác quản 

lý, bảo vệ môi trường. Giải quyết kịp thời các đơn thư, tranh chấp về đất đai. 

7. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng toàn 

diện và hiệu quả giáo dục, đào tạo; Duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, triển khai 

đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin; 

quản lý chặt chẽ công dân ra vào địa phương…Đẩy mạnh công tác dân số, cung cấp 

kịp thời các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà 

nước về ATTP, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực 

phẩm. Thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. 

8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm. 

Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của 

người dân. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công, 

chính sách bảo trợ xã hội, hỗ trợ tạo việc làm. 

9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức điều hành của 

chính quyền. Chú trọng nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính 

quyền; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4. Chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân. Tổ chức thực hiện thường xuyên, hiệu quả các giải pháp phòng 

ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

10. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và công tác 

tuyển quân năm 2022. Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng 

chống tội phạm, phòng chống cháy, nổ; đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát các 

phương tiện giao thông. 

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

Thời gian STT Nội dung thực hiện 

Tháng 01 

1 Tổ chức Phiên họp thứ năm UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

2 

Chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Đông; triển khai vụ 

xuân 2022; xây dựng phương án phòng, chống đói, rét, dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm. 

3 
Triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2022. 

4 
Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022 theo kế 

hoạch; thực hiện tuyển quân năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu được giao. 

5 
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 

2021 khối thi đua xã, thị trấn. 

6 
Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tết nguyên đán Nhâm 

Dần 2022, các chính sách an sinh, xã hội dịp giáp Tết; Tổ chức 
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Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thành 

lập Đoàn gặp mặt, tặng quà các đối tượng được thụ hưởng trước 

Tết nguyên đán. 

Tháng 02 

1 

Tổ chức Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo lành mạnh, an 

toàn, tiết kiệm. Tổ chức trực Tết theo lịch phân công. Tổ chức 

trồng cây đầu xuân. 

2 Tổ chức Phiên họp thứ sáu UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

3 
Tiếp tục chỉ đạo triển khai sản xuất vụ xuân 2022, nạo vét kênh 

mương thủy lợi, gieo mạ xuân và các cây trồng khác. 

4 
Tuyên truyền công tác phòng, chống rét, dự trữ thức ăn cho đàn 

gia súc. 

5 
Chỉ đạo các thôn xây dựng Kế hoạch thực hiện các tiêu chí thôn 

nông thôn mới năm 2022. 

6 Tổ chức Lễ đưa, đón công dân lên đường nhập ngũ năm 2022. 

Tháng 03 

1 Tổ chức Phiên họp thứ bảy UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

2 

Chỉ đạo tập trung chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi; triển khai kế 

hoạch tiêm phòng định kỳ cho gia súc, gia cầm. Chỉ đạo trồng rừng 

theo kế hoạch. 

3 
Chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán năm 2021 và công khai 

ngân sách quý I năm 2022. 

4 Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2022. 

Tháng 04 

1 Tổ chức Phiên họp thứ tám UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

2 
Tổ chức tiêm phòng gia súc đợt I năm 2022.  Tiếp tục thực hiện các 

chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã. 

3 Chỉ đạo việc tổ chức huấn luyện dân quân năm 2022. 

4 
 Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ 

30/4, 01/5.  

Tháng 05 

1 Tổ chức Phiên họp thứ chín UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

2 
Chỉ đạo các hộ dân chuẩn bị đất, giống phân bón tiến hành gieo 

mạ vụ mùa và các loại cây trồng vụ hè thu. 

3 

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ 30/4, 

01/5, chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022) và ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). 

4 
Chỉ đạo tổ chức Lễ bế giảng năm học 2021 - 2022 và phát động 

tháng hành động vì Trẻ em năm 2022. 

Tháng 06 

1 Tổ chức Phiên họp thứ mười UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

2 Chỉ đạo công khai ngân sách quý II năm 2022. 

3 Tiếp tục chỉ đạo các thôn tuyên tuyền nhân dân trồng, chăm sóc 
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tốt các loại cây trồng, vật nuôi đảm bảo đúng thời vụ.  

4 

Chuẩn bị các nội dung  Báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị 

quyết…trình tại kỳ họp thường lệ ( kỳ họp giữa năm 2022) 

HĐND xã và tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 

HĐND xã; Dự kỳ họp HĐND xã. 

5 Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6.  

Tháng 07 

1 Tổ chức Phiên họp thứ mười một UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

2 

Chỉ đạo chăm sóc lúa vụ mùa, trồng rừng, chăm sóc rừng năm 

2022. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính 

sách ngày 27/7. 

3 Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND xã. 

Tháng 08 

1 Tổ chức Phiên họp thứ mười hai UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

2 

Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, 

thể dục thể thao. Triển khai các phong trào hoạt động lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8); 17 

năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; Quốc khánh (02/9). 

3 
Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2022 

cho đối tượng theo quy định. 

Tháng 09 

1 Tổ chức Phiên họp thứ mười ba UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

2 

  Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; 

Thực hiện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu 

nạn. Xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022. 

3 

  Chỉ đạo khai giảng năm học 2022 - 2023; Chỉ đạo thanh kiểm tra 

vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra kiểm soát việc buôn bán hàng 

lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng nhân dịp Tết Trung thu. Chỉ 

đạo tổ chức tết Trung thu (15/8 âm lịch). 

4  Chỉ đạo công khai ngân sách quý III năm 2022. 

Tháng 10 

1 Tổ chức Phiên họp thứ mười bốn UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

2 

 Chỉ đạo thu hoạch các loại cây trồng vụ mùa. Triển khai gieo 

trồng vụ đông. Rà soát các tiêu chí nông thôn mới đăng ký hoàn 

thành năm 2022. 

3 Tổ chức điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 và cấp thẻ BHYT. 

4 Tổ chức sơ tuyển công dân nhập ngũ năm 2023 

Tháng 11 

1 Tổ chức Phiên họp thứ mười năm UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

2 

Chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc cây rau màu vụ đông, cây ăn quả. 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, giải ngân vốn các công 

trình xây dựng cơ bản. 

3 
 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

và ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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09/11/2022. 

4 Tổ chức khám tuyển, tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023. 

Tháng 12 

1 Tổ chức Phiên họp thứ mười sáu UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

2 

Chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân năm 2022 - 2023 và phòng chống 

rét cho gia súc. Chỉ đạo công khai ngân sách năm 2022; thanh 

quyết toán vốn các công trình xây dựng cơ bản. 

3 

Chỉ đạo Trường học sơ kết học kỳ I năm học 2022 - 2023. Tổ 

chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022; công 

tác quốc phòng, quân sự địa phương. 

4 
Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm HĐND xã. Họp xét 

các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. 

5 
Xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết… trình kỳ họp 

cuối năm HĐND xã. 

6 
Tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và xét khen 

thưởng năm 2022.  

7 
Họp tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của xã 

trình UBND huyện thẩm định và xếp loại. 

8 
Tổng kết năm 2022, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách năm 2023. 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở Chương trình công tác của UBND xã năm 2022, giao Văn phòng 

HĐND - UBND xã theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung theo mốc thời 

gian đã đề ra; chuẩn bị nội dung tổ chức các phiên họp UBND xã thường kỳ hàng 

tháng; đôn đốc các thôn báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh hàng tháng, quý, 6 tháng và năm 2022. 

Trong quá trình thực hiện, UBND xã sẽ điều chỉnh, bổ sung Chương trình 

công tác cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND huyện, Đảng ủy, HĐND xã và tình 

hình thực tế của địa phương./.  
 

Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- TT Đảng uỷ, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã; 

- Công chức chuyên môn; 

- Các đơn vị đóng trên địa bàn xã; 

- Các thôn; 

- Trang TTĐT xã. 

* Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không có TDoffice; 

- Các thôn; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Văn Hùng 
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