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CHƯƠNG TRÌNH

Công tác năm 2021 của UBND xã
I. Nội dung chương trình công tác của UBND xã
1. Kỳ họp tháng 01
- Chào cờ đầu tháng
- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và phương hướng
nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021.
- Phối hợp với CĐCS tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021.
- Chỉ đạo các công chức xây dựng các kế hoạch ngay từ đầu năm theo quy
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định .
- Kiểm tra tiến độ sản xuất vụ đông xuân, kiểm tra khai thác lâm sản,
PCCCR và QLBVR.
- Chỉ đạo công chức VHXH phối hợp với Đoàn thanh niên, ban ngành đoàn
thể xã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Tết Nguyên đán 2021.
Thanh toán các khoản còn lại năm 2020; Thực hiện chuyển nguồn ngân
sách năm 2021; Chốt sổ ngân sách năm 2020.
- Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình đầu tư do xã làm chủ đầu
tư năm 2020.
- Chỉ đạo Ban CHQS xã tham mưu cho UBND xã tổng kết công tác đảm
bảo ANCT – TTATXH năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.
- Chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề tổng kết nhiệm kỳ 20162021.
Kế hoạch trồng rừng năm 2021; Kế hoạch PCCCR mùa khô năm 2021; Kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2021;
- Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2021;
- Kế hoạch thực hiện công tác Bồi thường nhà nước trên địa bàn xã Phú An.
- Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước
quy ước năm 2021;
- Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021;
- Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2021.
- Kế hoạch cải cách hành chính, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021.
- Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021.
- Kế hoạch kiểm tra các dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã năm 2021.
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ năm 2021.
- Kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.
- Kế hoạch đưa quân lên đường nhập ngũ năm 2021và công tác tuyển quân năm 2022.
- Kế hoạch vận động các thôn thu các khoản đóng góp trong dân ngay từ đầu năm 2021.
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ tết nguyên đáng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn năm 2021; Kế hoạch công tác
giảm nghèo năm 2021.
- Kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2021; Kế hoạch đảm bảo ATGT năm 2021; Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên
đề về công tác Phòng chống tội phạm.
- Kế hoạch Đại hôi TDTT cấp xã năm 2021; Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19; Kế hoạch kiểm tra vệ sinh ATTP trước
trong và sau tết Nguyên đán; Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội địa biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
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- Họp triển khai công tác kết nghĩa giữa thôn người kinh với làng đồng bào
DTTS xã Phú An, Ya Hội năm 2021.
- Triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Kỳ họp tháng 2
- Họp chào cờ đầu tháng.
- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và phương hướng
nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2021.
- Chỉ đạo Trạm Y Tế tổ chức ngày Thầy thuốc Việt Nam ngày 27/2
- Tổ chức hội nghị công tác quốc phòng-Quân sự địa phương năm 2020 và
phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.
- Triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội CTĐ nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội NCT nhiệm
kỳ 2021-2026 đúng quy định.
- Tổ chức triển khai đăng ký thi đua và đăng ký sáng kiến năm 2021 cho các
ban ngành đoàn thể xã và thôn, làng.
- Nghỉ tết Nguyên đán (từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021);
Ngày 17/02/2021 chính thức đi làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
3. Kỳ họp tháng 3
- Chào cờ đầu tháng
- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế -xã hội quý I và chương trình công tác
quý II năm 2021.
- Kiện toàn Tổ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham
gia của cộng đồng. Họp Tổ công tác lập kế hoạch xã triển khai công tác lập kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của thị trường có sự tham gia của
cộng đồng năm 2022.
- Chỉ đạo, triển khai các hoạt động tháng thanh niên.
- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2021.
- Chuẩn bị hồ sơ các công trình xây dựng năm 2021.
- Phối hợp với TTHĐND xã tổ chức kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) tổng kết
nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.
- Triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
4. Kỳ họp tháng 4
- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội tháng 4 và phương hướng
nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021.
- Chỉ đạo tổ chức hội nghị triển khai công tác lấy nhu cầu thôn và các ban
ngành đoàn thể về phát triển kinh tế xã hội theo định hướng của thị trường có sự
tham gia của cộng đồng năm 2022 và xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển KTXH
năm 2022 theo quy định.
- Chỉ đạo, theo dõi tiến độ các công trình xây dựng năm 2021.
- Triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
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5. Kỳ họp tháng 5

- Phối hợp Mặt trận và các đoàn thể xã vận động cử tri tham gia cuộc bầu cử
đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026 ngày 23/5/2021.
- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội tháng 5 và phương hướng
nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021.
- Tổ chức triển khai công tác lấy nhu cầu thôn làng, các ban ngành đoàn thể
xã các đơn vị trường học, trạm y tế xã năm 2022 và xây dựng dự thảo kế hoạch
phát triển KTXH năm 2022 theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch làm việc với các ban thôn làng (có kế hoạch cụ thể
sau).
- Theo dõi tiến độ thi công các hạn mục công trình đã được duyệt.
6. Kỳ họp tháng 6
- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và phương
hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.
- Phối hợp với Thường trực HĐND xã họp liên tịch thống nhất nội dung
chương trình Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã khóa IV; Tham dự tiếp xúc cử tri trước
Kỳ họp thứ Nhất, HĐND xã khóa IV.
- Chỉ đạo tổ chức tọa đàm Kỷ niệm Người cao tuổi Việt Nam ngày 06/6.
- Trả lời các ý kiến kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Nhất-HĐND xã khóa
IV.
- Hoàn thiện các văn bản báo cáo chuẩn bị kỳ họp HĐND xã khóa IV.
- Báo cáo tiến độ xây dựng các công trình xây dựng năm 2021
7. Kỳ họp tháng 7
- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và phương hướng
nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021.
- Tham dự kỳ họp thứ Nhất –HĐND xã khóa IV.
- Dự hội nghị sơ kết Cụm thi đua xã, thị trấn tại xã Hà Tam.
- Họp thống nhất dự thảo kế hoạch kinh tế - xã hội theo định hướng của thị
trường có sự tham gia của cộng đồng năm 2022.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7.
- Chỉ đạo tiến độ xây dựng các công trình xây dựng năm 2021.
8. Kỳ họp tháng 8
- Chào cờ đầu tháng.
- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội tháng 8 và phương hướng
nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021.
- Thông qua dự thảo kế hoạch kinh tế - xã hội theo định hướng của thị
trường có sự tham gia của cộng đồng năm 2022.
- Theo dõi tiến độ thi công các hạn mục công trình xây dựng năm 2021..
- Kiện toàn các chức danh sau Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa IV.
9. Kỳ họp tháng 9
- Chào cờ đầu tháng
- Xây dựng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và
phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021.
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- Chỉ đạo tổ chức tạo đàm kỷ niệm Quốc tế Người cao tuổi ngày 01/10
- Xây dựng kế hoạch làm việc với các ban thôn làng (có kế hoạch cụ thể
sau).
- Chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn xã và thanh toán hồ sơ các
công trình xây dựng năm 2021 (nếu có)
- Chỉ đạo tổ chức Đại hôi TDTT cấp xã năm 2021 theo quy định.
10. Kỳ họp tháng 10
- Chào cờ đầu tháng
- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và phương hướng
nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021.
- Họp UBND xã thống nhất số liệu xây dựng báo cáo tổng kết công tác phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021 và xây dựng mục tiêu nhiệm vụ, phương hướng
nhiệm vụ công tác năm 2022.
- Chỉ đạo, đôn đốc các bộ phân liên quan chuẩn bị hồ sơ các công trình xây
dựng năm 2022.
11. Kỳ họp tháng 11
- Chào cờ đầu tháng
- Tham gia tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND xã khóa IV.
- Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức và chính quyền cơ sở năm 2021.
- Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021.
- Chỉ đạo tổ chức tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Chỉ đạo, đôn đốc các bộ phân liên quan chuẩn bị hồ sơ các công trình xây
dựng năm 2022; Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình xây dựng (nếu
có);
- Chỉ đạo tổ chức hội nghị đánh giá CBCC, chính quyền cơ sở theo quy
định.
- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức tổng điều
tra hộ nghèo cận nghèo năm 2021 theo quy định.
12. Kỳ họp tháng 12
- Chào cờ đầu tháng
- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và
phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022.
- Trả lời các ý kiến kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Hai-HĐND xã khóa
IV.
- Triển khai cho cán bộ, công chức làm bảng kê khai tài sản năm 2021.
- Chỉ đạo công tác xây dựng chương trình công tác năm 2022 của UBND
xã.
- Báo cáo công tác CCHC, Kiểm soát TTHC.
- Nhận dự toán và phân bổ ngân sách xã năm 2022.
II. Tổ chức thực hiện:

1. Các ngành chủ động xây dựng chương trình công tác ngày từ đầu năm
của từng ngành mình và thông qua UBND xã.
2. Công chức xã chủ động tham mưu cho UBND xã xây dựng và triển khai
thực hiện các kế hoạch theo chương trình công tác.
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3. Các ủy viên UBND xã căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công
cho từng Ủy viên UBND xã chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực
hiện những việc liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
4. Tùy theo tình hình thực tế nếu có thay đổi, bổ sung, điều chỉnh hoặc sửa
đổi cho phù hợp.
5. Giao công chức Văn phòng-Thống kê xã theo dõi, đôn đốc thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Thường trực Đảng ủy xã;
CHỦ TỊCH
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- MT và các đoàn thể xã;
- Các chức danh công chức xã;
- Lưu: VT, VPTK.

Đinh Thị Minh Trí

