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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TUY ĐỨC 
 

Số:          /CTr-UBND 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuy Đức, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác năm 2023 của UBND huyện Tuy Đức 

 
 

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

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

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND  ngày 15/12/2022 về việc giao dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 

15/12/2022 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

của UBND tỉnh Đăk Nông; 

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 19/12/2022 của Huyện ủy Tuy Đức 

về nhiệm vụ chủ yếu năm 2023;  

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện 

về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết số 

20/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện về việc thông qua dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2023; 

Thực hiện Quyết định  số 2093/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về việc giao 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Quyết định  số 2092/QĐ-UBND ngày 

21/12/2022 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

của UBND huyện Tuy Đức; 

Để chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán nhân sách nhà nước năm 

2023 trên địa bàn huyện. UBND huyện xây dựng Chương trình công tác trọng 

tâm năm 2023 như sau: 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, 

ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2023 

Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung triển khai 

thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy và HĐND huyện về 

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh năm 2023; 

phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao năm 2023 và 

kế hoạch 5 năm (2021-2025). Tiếp tục tập trung chỉ đạo, xây dựng và tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án của Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện Tuy Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tập trung vào một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau:  
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1. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

2. Tiếp tục tập trung nguồn lực, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, 

chống, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân; thực 

hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

3. Tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn, chu đáo cho nhân dân vui Xuân 

đón Tết cổ truyền của dân tộc; triển khai có hiệu quả chính sách an sinh xã hội; 

thực hiện nghiêm túc quy định hỗ trợ chính sách, người có công, hộ nghèo, 

người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và 

tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; triển khai kịp thời, có hiệu quả Phong trào 

“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Quý Mão năm 2023. 

4. Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch đã đề ra, tập trung lồng ghép nguồn lực 

cho chương trình xây dựng nông thôn mới; cân đối, lồng ghép các nguồn lực hỗ 

trợ của Trung ương, của tỉnh với nguồn lực của địa phương để triển khai kế 

hoạch trung hạn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; đồng thời tăng cường công tác 

xã hội hóa để huy động và lồng ghép các nguồn lực thực hiện có hiệu quả trình 

xây dựng nông thôn mới. 

5. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; 

kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và giống cây trồng; công 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão; tập trung chỉ 

đạo hoàn thành Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2023; tăng cường công 

tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô; Tiếp tục thực 

hiện Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/12/2018, Quyết định số 500/QĐ-

UBND ngày 11/4/2019 và Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của 

UBND tỉnh. 

6. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 

ngay từ những tháng đầu năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp 

luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác chi đối với các đơn vị sử 

dụng ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

7. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể tập 

trung triển khai thực hiện tốt Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 

2023 (thực hiện đúng quy trình, thời gian, đạt 100% chỉ tiêu trên giao). Chỉ đạo 

thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; củng cố và duy trì trật tự, 

an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình 

phòng chống tội phạm, giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội, đặc biệt là các loại 

tội phạm ma túy, tai nạn giao thông, khiếu kiện kéo dài và kiềm chế các tệ nạn 

xã hội. 

8. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo. Tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, tháo gỡ, giải quyết kịp 
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thời những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng, 

đơn thư vượt cấp, gây bức xúc trong nhân dân; chỉ đạo việc thực hiện kết luận, 

kiến nghị về thanh tra, kiểm tra liên quan đến đất rừng trên địa bàn huyện và các 

kết luận thanh tra, kiểm tra khác thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện 

và UBND huyện. 

9. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện đến kết quả 

cuối cùng các nội dung, nhiệm vụ được UBND tỉnh và Huyện ủy chỉ đạo liên 

quan đến lĩnh vực đất đai tại C3, Cụm Công nghiệp xã Quảng Tâm, Công ty 

Daknoruco, Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16), điểm dân cư số 11, Dự án ổn định 

dân cư tại 1514, 1552 (xã Đăk Ngo), Bon Bu P’Răng 1, 2 (xã Quảng Trực); xử 

lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, chiếm giữ, sử dụng, lấn chiếm đất trái 

phép tại tiểu khu 1525, 1537, 1538, xã Đắk Ngo và các dự án nông lâm nghiệp 

được UBND tỉnh thu giao về cho địa phương quản lý, sử dụng. 

10. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà 

nước về xoá đói giảm nghèo; chương trình giảm nghèo bền vững; chương trình 

giảm nghèo 6 bon đặc biệt khó khăn. 

11. Chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất 

kinh doanh, thương mại. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm trên địa bàn huyện. 

12. Tăng cường công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý các 

nguồn vốn được giao. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu thi 

công thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và 

giải ngân các nguồn vốn đầu từ ngân sách nhà nước. Tập trung chỉ đạo thực hiện 

các dự án công trình trọng điểm của huyện; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những 

vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng 

điểm trên địa bàn huyện; Tăng công tác kiểm tra chất lượng các công trình, quản 

lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị gắn với công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi 

trường trên địa bàn huyện.  

13. Đẩy mạnh phát triển thành phần kinh tế tư nhân, tạo động lực cho 

nền kinh tế của huyện phát triển. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải 

pháp để khuyến khích và tạo điều kiện để thành lập các Hợp tác xã, Tổ hợp tác 

trên địa bàn gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 

và giảm nghèo bền vững. 

14. Tăng cường chỉ đạo về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi 

trường, khoáng sản; chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án quản lý, sử 

dụng đối với diện tích đất được UBND tỉnh thu hồi của các đơn vị giao về cho 

địa phương quản lý và sử dụng gắn với công tác quản lý dân cư; chỉ đạo kiểm 

tra, rà soát tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá, tăng thu ngân sách địa phương. 

15. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ những tồn 

tại, khó khăn, vướng mắc tại các Dự án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn 
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huyện (dự án 1541, 1552, dự án ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, Làng 

Thanh niên lập nghiệp…); Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ổn định dân cư 

trên địa bàn huyện, đặc biệt là các Dự án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn xã 

Quảng Trực, Đắk Ngo, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa 

phương. 

16. Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, TDTT. Tiếp 

tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở. Tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023, các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền theo kế hoạch; đẩy mạnh các 

hoạt động tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai xây dựng kế 

hoạch, tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện. 

17. Duy trì, từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học 

trên địa bàn 6/6 xã; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp dạy và học nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh 

tình trạng lạm thu -chi trong các cơ sở giáo dục. 

18. Chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở người; nâng 

cao chất lượng chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, quan tâm 

công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em, gia đình chính sách, người 

có công; thực hiện tốt chính sách BHYT cho các đối tượng trên địa bàn, đảm 

bảo công tác an sinh xã hội. 

19. Triển khai công tác dân tộc và các chính sách dân tộc. Tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu 

số. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn 

giáo trên địa bàn. 

20. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực; 

đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải 

quyết TTHC trên địa bàn huyện; duy trì, cải tiến và mở rộng áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các 

cơ quan hành chính cấp huyện và cấp xã; tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả 

hệ thống phần mềm quản lý văn bản VNPT Ioffice và hệ thống phần mềm điện 

tử một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng đạt chuẩn của cán bộ, công 

chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ, công chức cấp xã; thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa 

bàn tỉnh; xây dựng và triển khai có hiệu Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2023 trên địa bàn huyện.  

21. Chỉ đạo thực hiện đúng các quy định về công tác xây dựng, thẩm định, 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật, 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp phật trên địa bàn huyện. 
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22. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tăng cường công tác 

đối ngoại nhân dân với huyện Ô Răng/Mondulkiri/CPC trong tình hình mới, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên 

giới. 

II. CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Có phụ lục kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

           1. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã căn 

cứ Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện xây dựng chương trình 

công tác năm 2023 của cơ quan, đơn vị. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công việc 

được giao, đảm bảo nội dung, đạt chất lượng, đúng thời gian quy định theo quy 

chế làm việc của UBND huyện. 

            2. Căn cứ Chương trình công tác năm, giao Văn phòng HĐND và UBND 

huyện tham mưu UBND huyện xây dựng và ban hành chương trình công tác 

hàng tháng, quý, lịch công tác hàng tuần của UBND huyện; theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện xem xét quyết định các nội dung thảo luận tại các phiên họp 

thường kỳ hàng tháng, quý của UBND huyện. Đồng thời theo dõi, tổng hợp 

những đơn vị triển khai thực hiện không đảm bảo yêu cầu, thực hiện đúng 

chương trình công tác đã đề ra để làm căn cứ đánh giá, xếp loại năm 2023 đối 

với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 

Trên đây là Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện, trong quá 

trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện 

ủy, HĐND huyện và tình hình thực tiễn, UBND huyện sẽ chủ động điều chỉnh, 

bổ sung kịp thời các nội dung và thông báo đến các phòng, ban, ngành và 

UBND các xã để tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các ủy viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Cổng TTĐT huyện;  

- Lưu: VT, VP (H). 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Ẩn 
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