
ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      XÃ TÂN TRÀO                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

     

    Số: 01/CTLV-UBND                             Tân Trào, ngày 03 tháng 01 năm 2023 

                                        

CHƢƠNG TRÌNH 

Làm việc của UBND xã Tân Trào năm 2023 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026, UBND xã Tân 

Trào xây dựng Chương trình làm việc năm 2023 cụ thể như sau: 

TT Nội dung Cấp báo cáo 

 UBND xã 
Lãnh đạo 

UBND xã 

Tháng 1:  

1 
UBND xã họp thường kỳ tháng 01/2023 đánh giá công tác 

tháng 12/2022; triển khai công tác tháng 01/2023. 
x  

2 
HTX Nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo làm thủy lợi đông xuân; 

xây dựng kế hoạch đổi ải, diệt chuột. 
 x 

3 
Thông qua các báo cáo trình tại kỳ họp thứ tư, HĐND xã 

khóa XXII và giải trình các ý kiến tại kỳ họp. 
x  

4 

Địa chính Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường, tham 

mưu xây dựng kế hoạch đảm bảo ATGT trước trong và sau 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

x  

5 

Công an xã phối hợp Ban quân sự xã xây dựng kế hoạch 

đảm bảo ANTT- ATXH, phân công tuần tra kiểm soát 

trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

 x 

6 Hội đồng NVQS tổ chức Phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2023.  x 

7 
Trưởng thôn An Xá báo cáo công tác lễ hội truyền thống 

thôn An Xá. 
 x 

8 

Cán bộ văn hóa TT-TT triển khai kế hoạch đăng ký gia 

đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa năm 2023; 

Tuyên truyền ngày thành lập Đảng, ngày truyền thống, 

thành lập, mừng Đảng mừng xuân Quý Mão 2023, các 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

 x 

9 
Công an xã triển khai đăng ký làng, cơ quan doanh nghiệp, 

trường học an toàn về an ninh trật tự 2023. 
 x 

10 
Công chức Lao động thương binh và xã hội nhận và cấp 

quà tết của các cấp, phối hợp với các đoàn thể, Trưởng, phó 
 x 
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thôn rà soát các gia đình có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết; 

tổng hợp các xuất quà tết; phối hợp với Đoàn thanh niên 

dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, chuẩn bị chu đáo để cán bộ 

và nhân dân, thân nhân đến viếng nghĩa trang liệt sỹ.   

11 

Công chức Địa chính Xây dựng - Môi trường tham mưu 

cho UBND xây dựng kế hoạch thực hiện công việc đột phá 

về lãnh đạo chỉ đạo công tác tài nguyên và Môi trường, 

hàng quý tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND.  

x  

12 
Công an xã tham mưu xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, 

trật tự năm 2023. 
 x 

13 
BCH Quân sự xã tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. 
x  

14 
HTX Nông nghiệp báo cáo tiến độ đổ ải, công tác làm đất 

vụ chiêm xuân 2023. 
 x 

15 

Kiểm tra vệ sinh ATTP tại chợ Từ Ô, các bếp ăn bán trú, 

các hộ kinh doanh buôn bán lương thực, thực phẩm, quán 

ăn, đồ ăn sẵn các thôn trong xã. 

 x 

16 

Hội nghị dân chính triển khai công tác sản xuất vụ chiêm, 

kế hoạch diệt chuột và nhiệm vụ trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023.  

x  

17 

Công an xã báo cáo kế hoạch thực hiện đợt cao điểm ANTT 

về việc tuần tra, kiểm soát đấu tranh trấn áp tội phạm; đảm 

bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão. 

 x 

18 

HTX Nông nghiệp báo cáo kết quả kế hoạch làm thủy lợi 

vụ đông xuân, tiến độ làm đất, công tác lấy nước đổ ải vụ 

chiêm xuân 2023, công tác diệt chuột. 

 x 

19 

Tài chính hướng dẫn các bộ phận lập dự toán chi tiết các 

đầu mối thụ hưởng ngân sách xây dựng dự toán chi theo 

tháng quý, tổng hợp tài chính công khai các thôn theo Pháp 

lệnh dân chủ, phối hợp kiểm kê tài sản công. 

 x 

20 
Chuẩn bị khánh tiết cho hội nghị giao ban đầu xuân các xã 

cụm 1 huyện Thanh Miện tại xã. 
x  

Tháng 2: 

1 
UBND xã họp thường kỳ tháng 02/2023 đánh giá công tác 

tháng 01/2023, triển khai công tác tháng 02/2023. 
x  

2 
BCH Quân sự xã phối hợp tổ chức giao lưu gặp mặt Tân 

bình, Gia đình tân binh và tổ chức giao quân tại huyện. 
x  

3 

HTX Nông nghiệp báo cáo diện tích gieo trồng vụ xuân hè; 

chỉ đạo nghiệm thu chất lượng làm đất, công tác chỉ đạo 

gieo cấy vụ chiêm xuân 2023, diệt chuột đợt 1 và đợt 2. 

 x 

4 
Địa chính Nông nghiệp, Xây dựng & Môi trường tham 

mưu xây dựng kế hoạch nâng cấp hệ thống đường giao 
x  
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thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu. 

5 
HTX Nông nghiệp báo cáo kết quả gieo cấy vụ chiêm xuân 

2023, Tài chính công khai HTX năm 2022. 
 x 

6 

BCH Quân sự tham mưu kiện toàn BCĐ huấn luyện 

DQTV, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giáo án mô hình học 

cụ cho Lễ ra quân huấn luyện và công tác huấn luyện, giáo 

dục QP-AN, công tác phòng không nhân dân năm 2023.  

x  

7 

Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường báo cáo 

kết quả rà soát các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu chưa đạt xây dựng lộ trình thực hiện các 

tiêu chí chưa đạt năm 2023 và các năm tiếp theo. 

x  

8 

Địa chính Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường tham mưu 

kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, 

xây dựng kế hoạch thực hiện.  

x  

Tháng 3: 

1 
UBND xã họp thường kỳ tháng 03/2023 đánh giá công tác 

tháng 02/2023, triển khai công tác tháng 03/2023. 
x  

2 
Trưởng Thôn Từ Ô, Hoàng Tường, Ấp Yên báo cáo công 

tác tổ chức lễ hội làng truyền thống năm 2023. 
 x 

3 
Các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động quý 1, xây dựng kế 

hoạch thực hiện quý 2 năm 2023. 
 x 

4 
Ủy ban nhân dân xã báo cáo quý 1 thực hiện công việc đột 

phá về công tác quản lý đất đai, Tài nguyên, Môi trường. 
 x 

5 
Lãnh đạo UBND làm việc với các bộ phận: Công an, Quân 

sự, Văn hóa - TTTT. 
 x 

Tháng 4: 

1 
UBND xã họp thường kỳ tháng 04/2023 đánh giá công tác 

tháng 03/2023, triển khai công tác tháng 04/2023. 
x  

2 
HTX Nông nghiệp báo cáo công tác chăm bón, phòng trừ 

sâu bệnh, công tác diệt chuột. 
 x 

3 
Trưởng thôn Ngọc Lập, Lang Gia báo cáo công tác lễ hội 

truyền thống. 
 x 

4 
Quân sự tổ chức đăng ký độ tuổi 17 cho công dân chuẩn bị 

nguồn tuyển quân năm 2023. 
 x 

5 
Tư pháp tham mưu sơ kết thực hiện công tác số hóa dữ liệu 

hộ tịch. 
 x 

Tháng 5: 

1 
UBND xã họp thường kỳ tháng 05/2023 đánh giá công tác 

tháng 04/2022, triển khai công tác tháng 05/2023. 
x  

2 
HTX Nông nghiệp báo cáo công tác chăm bón, phòng trừ 

sâu bệnh, công tác diệt chuột cuối vụ, kế hoạch sản xuất vụ 
 x 
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mùa, trồng cây vụ đông. 

3 

Lãnh đạo UBND làm việc với ba trường; Trường Mầm Non 

báo cáo công tác thẩm định Trường đạt chuẩn quốc gia mức 

độ 1. 

 x 

Tháng 6: 

1 
UBND xã họp thường kỳ tháng 06/2023 đánh giá công tác 

tháng 05/2023, triển khai công tác tháng 06/2023. 
x  

2 Tài chính báo cáo kế hoạch thu ngân sách vụ chiêm 2023  x 

3 
HTX Nông nghiệp báo cáo thu dịch vụ, vụ chiêm 2023; kế 

hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023. 
 x 

4 3 nhà trường báo kết quả năm học 2022 - 2023.  x 

5 
Các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động  sáu tháng đầu năm 

2023 và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2023. 
x  

6 
Xây dựng các báo cáo 6 tháng đầu năm chuẩn bị phục vụ 

kỳ họp thứ năm HĐND xã. 
x  

7 
Ủy ban nhân dân xã báo cáo quý 2 thực hiện công việc đột 

phá về công tác quản lý đất đai, Tài nguyên, Môi trường. 
 x 

8 

UBND kiện toàn, phân công thành viên BCĐ, Xây dựng Kế 

hoạch tổ chức các hoạt động chiến dịch thanh niên, học 

sinh, sinh viên tình nguyện hè năm 2023. 

x  

Tháng 7: 

1 
UBND xã họp thường kỳ tháng 07/2023 đánh giá công tác 

tháng 06/2022, triển khai công tác tháng 07/2023. 
x  

2 
Địa chính Nông nghiệp, Xây dựng & Môi trường báo 

cáo tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt, chưa đạt theo lộ 

trình BCĐ, Ban quản lý đã xây dựng thực hiện năm 2023.  

x  

3 
HTX nông nghiệp báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa năm 

2023; công tác phòng chống úng nội đồng. 
 x 

4 
Công chức lao động TB&XH tham mưu, báo cáo các hoạt 

động ngày TBLS 27/7. 
 x 

Tháng 8: 

1 
UBND xã họp thường kỳ tháng 08/2023 đánh giá công tác 

tháng 07/2023, triển khai công tác tháng 08/2023. 
x  

2 

Địa chính Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường, Báo cáo 

bổ sung kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2023. 

 x 

3 
HTXNN báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa năm 2023; công 

tác phòng chống úng nội đồng. 
 x 

4 
Ban chăn nuôi thú y báo cáo kế hoạch tiêm phòng vụ thu 

cho đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm.  
 x 

5 
Ba trường tham mưu họp HĐGD, báo cáo kế hoạch, cơ sở 

vật chất chuẩn bị năm học 2023-2024. 
 x 
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Tháng 9: 

1 
UBND xã họp thường kỳ tháng 09/2023 đánh giá công tác 

tháng 08/2022, triển khai công tác tháng 09/2023. 
x  

2 
Ba trường báo cáo các khoản thu đóng góp của học sinh 

năm học mới 2023-2024. 
x  

3 

Ban CHQS báo cáo danh sách rà soát công dân trong độ 
tuổi sẵn sàng nhập ngũ; di chuyển nghĩa vụ Quân sự 
cho thanh niên trúng tuyển các trường Đại học, Cao 
đẳng, TH chuyên nghiệp. 

x  

4 
Các ngành báo cáo hoạt động quý 3, xây dựng phương 

hướng hoạt động quý 4. 
x  

5 
Ủy ban nhân dân xã báo cáo quý 3 thực hiện công việc đột 

phá về công tác quản lý đất đai, Tài nguyên, Môi trường. 
 x 

Tháng 10: 

1 
UBND xã họp thường kỳ tháng 9/2023 đánh giá công tác 

tháng 9/2023, triển khai công tác tháng 10/2023. 
x  

2 
HTX Nông nghiệp báo cáo kế hoạch thu dịch vụ, vụ mùa 

2023 và xây dựng báo cáo kế hoạch trồng cây vụ đông. 
 x 

3 

Công chức VH TT-TT báo cáo kế hoạch bình xét gia 

đình văn hóa năm 2023; kiểm tra đăng ký phấn đấu 

làng văn hóa 2023; bình xét cơ quan văn hóa. 

 x 

4 Tài chính báo cáo kế hoạch thu ngân sách vụ mùa 2023.  x 

5 
TBXH báo cáo kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo, 

hộ có mức sống trung bình năm 2024. 
 x 

6 
Công an báo cáo kế hoạch chấm điểm, xét duyệt làng 
an toàn, Cơ sở giáo dục, xã đạt chuẩn AT về ANTT 
năm 2023. 

x  

7 

BCH Quan sự tham mưu Kiện toàn Hội đồng NVQS, xây 

dựng Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

năm 2024; Báo cáo kế hoạch rà soát công dân trong độ 

tuổi sẵn sàng nhập ngũ, kế hoạch khám sơ tuyển sức khỏe 

NVQS năm 2024. 

 x 

Tháng 11: 

1 
UBND xã họp thường kỳ tháng 11/2023 đánh giá công tác 

tháng 10/2023, triển khai công tác tháng 11/2023. 
x  

2 

HTX báo cáo kế hoạch cơ cấu trà giống lúa vụ chiêm xuân 

2023; xây dựng kế hoạch làm thủy lợi đông xuân 2023; 

xây dựng kế hoạch làm đất vụ chiêm xuân 2023-2024. 

 x 

3 

Địa chính Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường: Báo cáo kế 

hoạch tăng cường quản lý đất đai mùa khô; Địa chính Xây 

dựng - Nông nghiệp - Môi trường Báo cáo kế hoạch đăng 

 x 
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ký làm đường bê tông nông thôn, nội đồng năm 2024. 

4 Quân sự báo cáo công tác khán tuyển chính thức tại huyện.  x 

5 

VP Đảng ủy - Nội vụ báo cáo kế hoạch bình xét khen 

thưởng thi đua năm 2023; xây dựng kế hoạch đăng ký giao 

ước thi đua năm 2024. 

 x 

6 

Chỉ đạo Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn 

hóa”, thẩm định Làng văn hóa, Gia đình văn hóa, Cơ quan 

văn hóa. Ban chỉ đạo làng AT về ANTT chấm điểm làng, 

Trường THCS, Cơ quan an toàn về ANTT. 

x  

Tháng 12: 

1 
UBND xã họp thường kỳ tháng 12/2023 đánh giá công tác 

tháng 11/2023, triển khai công tác tháng 12/2023. 
x  

2 Ba nhà trường báo cáo chất lượng học kỳ 1.  x 

3` 

Các bộ phận tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 

phương hướng năm 2024. Công an, BCH Quân sự xây 

dựng kế hoạch báo cáo tổng kết của ngành năm 2023, 

phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2024.  

x  

4 
Xây dựng các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình 

kỳ họp thứ sáu HĐND xã. 
x  

5 
Ủy ban nhân dân xã báo cáo quý 4 thực hiện công việc đột 

phá về công tác quản lý đất đai, Tài nguyên, Môi trường. 
 x 

           - Các đồng chí Công chức UBND, các bộ phận căn cứ chương trình công tác 

chủ động báo cáo UBND, Lãnh đạo UBND hàng ngày, hàng tuần và các phiên họp, 

hội ý UBND. 

           - UBND xã giao đồng chí Văn phòng HĐND&UBND xã tổng hợp, đôn đốc các 

bộ phận chuẩn bị nội dung báo tại các cuộc họp UBND xã. 

Trên đây là chương trình làm việc năm 2023 của UBND xã và Lãnh đạo UBND 

xã. Trong quá trình tổ chức thực hiện có sự bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương./. 

 

         Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- TT Đảng ủy; 

- Lãnh đạo HĐND; UBND; 

- Các ngành, đoàn thể; 

- Cán bộ, Công chức UBND; 

- Cán bộ không chuyên trách liên quan; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hƣởng 
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