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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kỳ Anh, ngày 01  tháng 02 năm 2022 
 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2022 

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 92 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Nhâm Dần 2022; chăm lo 

đời sống Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.  

3. Chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo Chỉ thị 

số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 

28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 

của UBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Công văn số 237-CV/HU, ngày 

06/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

4. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ Quý 1 và 

năm 2022. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, 

hợp tác xã, thu ngân sách. Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022, ra quân trồng cây 

xanh; tập trung, tích tụ ruộng đất, làm giao thông nông, thủy lợi nội đồng; chủ động 

phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã 

một sản phẩm. 

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh đợt 

cao điểm trấn áp tội phạm; triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm soát an toàn vệ 

sinh thực phẩm trước, trong, sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. 
 

II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:  
 

Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan 

Chuẩn bị 

Lãnh đạo 

UBND huyện 

01 - 06 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 

7  

Thứ hai 

Sáng: Các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ chào 

cờ tháng 2/2022 

- Dự Lễ phát động phong trào “Tết trồng 

cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm 

Dần năm 2022 

Chiều: Giao ban lãnh đạo UBND huyện 

- VP Đảng ủy 

 

- Phòng NN 

 

- Văn phòng 

- Chủ tịch, các PCT 

 

- Chủ tịch, các PCT 

 

- Chủ tịch, các PCT 

08 
Sáng: - Kiểm tra tình hình đời sống dân - Phòng LĐTBXH 

 

- Đ/c Vân Anh, PCT 
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Thứ ba sinh tại các địa phương 

- Kiểm tra, chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 

Chiều: Thường trực Huyện ủy họp giao ban 

triển khai nhiệm vụ. 

- Họp Hội đồng GPMB Dự án đô thị động 

lực 

 

- Phòng NN 

- Văn phòng 

 

- HĐGPMB 

 

- Đ/c Hải, PCT 

- Đ/c Chủ tịch 

 

- Đ/c Dũng, PCT 

09 

Thứ tư 

 

Sáng: - Hội ý triển khai đăng ký thực hiện 

chính sách của tỉnh theo NQ 55 và NQ 44 

Chiều: Ban Thường vụ Huyện  ủy họp triển 

khai nhiệm vụ 

- Phòng NN, VP 

NTM, TCKH 

- Văn phòng 

- Đ/c Hải, PCT 

 

- Chủ tịch, các PCT  

10 

Thứ 

năm 

Sáng:  Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 huyện 

- Họp GPMB Dự án đường 137, Tiến – 

Xuân 

- Làm việc với Hội đồng thẩm định và 

nghiệm thu chính sách đường lâm nghiệp 

Chiều: Làm việc với lãnh đạo phòng 

TCKH, Kinh tế - Hạ tầng và Ban Quản lý 

dự án về đầu tư công 

-  Họp rà soát tiến độ giải quyết đơn thư tồn 

đọng; làm việc với Ngành Tài nguyên Môi 

trường triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2022 

- Phòng Y tế 

 

- HĐGPMB 

 

- HĐ thẩm định 

- Phòng KTHT, 

TCKH, Ban A 

 

- Ban tiếp CD, 

TNMT 

- Đ/c Chủ tịch, Đ/c 

Vân Anh, PCT 

- Đ/c Dũng, PCT 

 

- Đ/c Hải, PCT 

- Đ/c Dũng, PCT 

 

 

 

- Đ/c Hải, PCT 

11 

Thứ sáu 

Sáng: Kiểm tra hiện trường và Họp thống 

nhất các nội dung tài trợ kinh phí lập quy 

hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và 

thương mại dịch vụ tại thôn Xuân Thọ, xã 

Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh 

- Họp chỉ đạo hoàn thiện Khung Kế hoạch 

chi tiết thực hiện các tiêu chí huyện NTM 

Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid 19 

- Họp HĐGPMB Dự án Rào Trổ 

- Phòng KT-HT 

 

 

 

 

- VP NTM 

- Phòng Y tế 
 

- HĐ GPMB, 

Phòng TNMT 

- Đ/c Dũng, PCT 

 

 

 

 

- Đ/c Hải, PCT 

- Đ/c Vân Anh, PCT 

 

- Đ/c Hải, PCT 

12 

Thứ bảy 

 Kiểm tra, chỉ đạo NTM và phòng, chống 

dịch Covit 19 

- VPNTM - Chủ tịch, các PCT 

 

13 Chủ nhật   

14 

Thứ hai 

Sáng: Giao ban lãnh đạo UBND huyện 

Chiều: Thường trực Huyện ủy giao ban 

tuần 

- Rà soát các tiêu chí tại 05 xã: Kỳ Hải, Kỳ 

Tân, Kỳ Trung, Kỳ Tiến và Kỳ Phong đăng 

ký xây dựng xã NTM nâng cao năm 2022 

(Từ ngày 14 - 17/02/2022) 

- Kiểm tra công tác triển khai nhà ở người 

- Văn phòng 

- Văn phòng 

 

 

- VP NTM 

 

 

- Chủ tịch, các PCT 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

- Đ/c Hải, PCT 
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có công, hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội (Từ 

ngày 14 - 28/02/2022) 

- Kiểm tra các xã về đăng ký danh mục 

đường giao thông nông thôn, rãnh thoát 

nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng (Từ ngày 

14 - 28/02/2022) 

- Kiểm tra, chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 

- Phòng LĐTBXH 

 

- Phòng KTHT 

 

 

- Phòng NN, Trung 

tâm Ứng dụng 

- Đ/c Vân Anh, PCT 

 

- Đ/c Dũng, PCT 

 

 

- Đ/c Hải, PCT 

15 

Thứ ba 

Sáng: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 

tiếp dân định kỳ (Tùy tình hình, diễn biến 

dịch Covid-19). 

Chiều: Họp lấy ý kiến về Quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 

(từ ngày 15- 21/02/2022) 

- Ban Tiếp công 

dân 

 

 

- Phòng TNMT 

- Đ/c Chủ tịch 

 

 

 

- Đ/c Hải, PCT 

16 

Thứ tư 

Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

Covid 19 (Quét mã QR) (từ ngày 16- 

19/02/2022) 

- Hội nghị tư vấn việc làm, học nghề; Tổ 

chức sàn giao dịch việc làm lưu động tại 

các xã (từ ngày 16- 28/02/2022). 

- Kiểm tra thực tế một số nội dung đăng ký 

của các xã thực hiện chính sách của tỉnh 

theo Nghị quyết 55, Nghị quyết 44 

Chiều: Họp Hội đồng thẩm định chủ 

trương đầu tư các dự án 

- Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác 

chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2022 

- Phòng VHTT 

 

 

- Phòng LĐTBXH 

 

 

- Phòng NN, VP 

NTM 
 

- Phòng TCKH 

 

- Văn phòng 

- Đ/c Vân Anh, PCT 

 

 

- Đ/c Vân Anh, PCT 

 

 

- Đ/c Hải, PCT 

 

- Đ/c Dũng, PCT 

 

- Đ/c Chủ tịch 

17 

Thứ năm 

Sáng: Lễ giao, nhận quân năm 2022. 

Chiều: Làm việc với Ban quản lý dự án cho 

ý kiến về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ 

- Họp giao ban Khối văn hóa xã hội 

- BCH Quân sự 

- Phòng Nội vụ, 

Ban A 

- Phòng VH TT 

- Chủ tịch, các PCT 

- Đ/c Chủ tịch, Đ/c 

Dũng, PCT 

- Đ/c Vân Anh, PCT 

18 

Thứ sáu 

Sáng: - Họp Hội đồng phổ biến, giáo dục, 

pháp luật 

- Giải chạy Việt dã Đại hội TDTT huyện và 

ngày chạy Olimpich 

Chiều: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ 

nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, 

lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ 

nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa 

bàn huyện 

- Họp rà soát tiến độ giải quyết đơn thư tồn 

đọng; rà soát, hoàn thiện TTHC nội bộ về 

đất đai 

- Làm việc với Phòng KTHT,  TCKH về 

quy hoạch các khu dân cư 

- Phòng Tư pháp 

 

- Trung tâm VHTT 

 

- Phòng LĐBTXH 

 

 

 

- Ban TCD, Phòng 

TNMT, VP ĐK đất 

 

- Phòng TCKH 

- Đ/c Vân Anh, PCT 

 

- Đ/c Vân Anh, PCT 

 

- Đ/c Chủ tịch, Đ/c 

Vân Anh, PCT 

 

 

 

- Đ/c Hải, PCT 

 

- Đ/c Dũng, PCT 
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19 

Thứ bảy 

 Kiểm tra, chỉ đạo NTM và phòng, chống 

dịch Covit 19 

- VPNTM - Chủ tịch, các PCT 

 

20 Chủ nhật   

21 

Thứ hai 

Sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy; đồng chí 

Chủ tịch HĐND và đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện tiếp dân định kỳ (Tùy tình 

hình, diễn biến dịch Covid-19). 

Chiều: Thường trực Huyện ủy giao ban 

tuần 

- Ban TCD 

 

 

 

- Văn phòng 

- Đ/c Chủ tịch, Đ/c 

Hải, PCT 

 

 

- Đ/c Chủ tịch 

22 

Thứ ba 

Sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với 

BCĐ đô thị Kỳ Đồng và Ban Thường vụ 

Đảng ủy xã Kỳ Đồng để nghe và cho ý kiến 

về kế hoạch, đường găng xây dựng đô thị 

- Kiểm tra, rà soát thực tế và chỉ đạo hoàn 

thiện Khung KH chi tiết huyện NTM, các xã 

xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao 

Chiều: Họp Bổ cứu công tác công nhận lại 

diện tích đất ở trước năm 1980 

- Phòng KTHT 

 

 

 

- VP NTM 

 

 

- Phòng TNMT 

- Đ/c Chủ tịch, Đ/c 

Dũng, PCT 

 

 

- Đ/c Hải, PCT 

 

 

- Đ/c Hải, PCT 

23 

Thứ tư 

Sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với 

các đảng ủy, chi ủy trực thuộc triển khai 

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022 

- Họp HĐ GPMB các dự án 

- Kiểm tra, rà soát các ý tưởng sản phẩm 

đăng ký XD OCOP năm 2022 

Chiều: Đi kiểm tra chỉ đạo cơ sở 

- Văn phòng 

 

 

- HĐ GPMB 

- VP NTM 

- Đ/c Chủ tịch, Đ/c 

Vân Anh, PCT 

 

- Đ/c Dũng, PCT 

- Đ/c Hải, PCT 

- Chủ tịch, các PCT 

24 

Thứ 

năm 

Sáng: Tập huấn xây dựng xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật 

- Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến 

Kế hoạch chi tiết xây dựng các tiêu chí 

huyện đạt chuẩn NTM 

Chiều: Tập huấn nghiệp vụ cho công chức 

tư pháp – hộ tịch mới được tuyển dụng 

- Họp rà soát tiến độ xây dựng phương án 

xử lý đất cao su 

- Phòng Tư pháp 

 

 

- VP NTM 
 

- Phòng Tư pháp 

 

- Hạt Kiểm lâm, Tổ 

công tác 

- Đ/c Vân Anh, PCT 

 

 

- Chủ  tịch, các PCT 

 

- Đ/c Vân Anh, PCT 

 

- Đ/c Hải, PCT 

25 

Thứ sáu 

Sáng: Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và 

cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 – 2030; Quy hoạch vùng huyện 

- Chúc mừng kỷ niệm 67 năm ngày Thầy 

thuốc Việt Nam 27/02/2022 (từ ngày 25-

27/02/2022) 

- Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND huyện (từ ngày 25-

27/02/2022) 

Chiều: Phiên họp UBND huyện thường kỳ 

tháng 02/2022 

- Phòng NTMT, 

Ban A 

 

- Phòng Y tế 

 

- Phòng Nội vụ 

 

 

- Văn phòng 

- Chủ tịch, các PCT 

 

 

- Chủ tịch, các PCT 

 

- Đ/c Vân Anh, PCT 

 

 

- Chủ tịch, các PCT 
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26 

Thứ bảy 

 Kiểm tra, chỉ đạo NTM và phòng, chống 

dịch Covit 19 

- VPNTM - Chủ tịch, các PCT 

 

27 Chủ nhật   

28 

Thứ hai 

Sáng: Giao ban lãnh đạo UBND huyện 

Chiều: Giao ban Thường trực Huyện ủy 

- Họp rà soát tiến độ giải quyết đơn thư tồn 

đọng 

- Văn phòng 

- Văn phòng 

- Ban TCD, Phòng 

TNMT 

- Chủ tịch, các PCT 

- Đ/c Chủ tịch 

- Đ/c Hải, PCT 

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh;     

- TT Huyện ủy, HĐND huyện ;                           

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (Để chỉ đạo); 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các Hội xã hội huyện; 

- Văn phòng Huyện uỷ(Để phối hợp); 

- Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT.  

- Gửi VB điện tử./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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