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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 XÃ QUẢNG NGHIỆP

Số: 01 /CTr- HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

          Quảng Nghiệp, ngày  14  tháng 01  năm 2023
             

CHƯƠNG TRÌNH
 Công tác trọng tâm của HĐND xã năm 2023

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, căn cứ vào Nghị quyết của 
Đảng ủy, HĐND xã và tình hình thực tế của địa phương; HĐND xã xây dựng Kế 
hoạch, Chương trình công tác năm 2023 cụ thể như sau:

Tháng 01
- Tổ chức họp giao ban TTHĐND tháng, thời điểm từ ngày 4 đến ngày 7/1/2023
Giám sát thường xuyên công tác (Xây dựng kế hoạch tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng; Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền các ngày kỷ niệm lễ lớn của đất 
nước và địa phương, các hoạt động mửng Đảng, mừng xuân;, phát động nhân dân treo cờ 
tổ quốc;- Xây dựng và triển khai kế hoạch trồng cây mùa xuân; tổ chức nhận và trao quà 
của cấp trên; tổ chức thăm tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên 
đán Quý Mão)

- Tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXI.
- Đôn đốc giải quyết các đơn và các trường hợp vi phạm về đất đai.
Tháng 2

         - Tổ chức họp giao ban TTHĐND tháng, thời điểm từ ngày 4 đến ngày 
7/2/2023; 

 Giám sát thường xuyên việc tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 
của HĐND xã (Kỳ họp 5) và Chương trình hành động của UBND huyện về nhiệm vụ 
phát triển kinh tế xã hội năm 2023; Công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động 
văn hóa mừng Đảng, mừng xuân. tổ chức hoạt động quyên góp của cá nhân, tổ chức, 
bình xét gia đình có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ tết nguyên đán Quý Mão)

Tháng 3
- Tổ chức họp giao ban TTHĐND tháng, thời điểm từ ngày 4 đến ngày 

7/3/2023;
Giám sát thường xuyên việc trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 5
Tháng 4

        - Tổ chức họp giao ban TTHĐND tháng, thời điểm từ ngày 4 đến ngày 
7/4/2023;
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 - Giám sát thường xuyên về công tác cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận 
một cửa UBND. Chỉ đạo các nhà trường thực hiện xét duyệt lên lớp, tổng kết năm học 
2021-2023.

Tháng 5
- Tổ chức họp giao ban TTHĐND tháng, thời điểm từ ngày 4 đến ngày 

7/5/2023;
Giám sát thường xuyên- Xây dựng triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai tìm 

kiếm cứu nạn năm 2023; Việc đề nghị cấp có thẩm quyền ra Quyết định giải quyết xử 
lý đất dôi dư, đất xen kẹp trong khu dân cư. Tiếp tục tiếp nhận đơn đề nghị của nhân 
dân để giải quyết đất dôi dư, xen kẹp liền kề cho các hộ.- kế hoạch tổ chức khám sức 
khỏe định kỳ cho những người sản xuất, chế biến kinh doanh các mặt hàng, lương 
thực, thực phẩm; kế hoạch, tổ chức nhân dân thu vụ lúa chiêm xuân và kế hoạch sản 
xuất vụ mùa và trồng cây vụ động;  
        Tháng 6

- Tổ chức họp giao ban tháng, thời điểm từ ngày 4 đến ngày 7/6/2023;
     Giám sát thường xuyên việc tổ chức tiếp nhận, trả lời các đơn thư của công dân 
và ý kiến đại biểu HĐND. kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 
về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, 
     - Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa 21. Phối hợp với 
UBND và Ủy ban MTTQ xã, tổ chức tiếp xúc cử tri.

Tháng 7
- Tổ chức họp giao ban tháng, thời điểm từ ngày 4 đến ngày 7/7/2023;
Giám sát thường xuyên việc - Tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày 

thương binh liệt sỹ 27/7. (Tổ chức thắp nến tri ân trại nghĩa trang liết sỹ xã); nhận 
và thăm tặng quà cho các đối tượng người có công; kế hoạch rà soát đăng ký công dân 
đủ 17 tuổi thực hiện NVQS; kế hoạch triển khai năm học 2023-2023;  kế hoạch, tổ 
chức kiểm tra các hoạt động về văn hóa. 

Tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa 21
Tháng 8
- Tổ chức họp giao ban tháng, thời điểm từ ngày 4 đến ngày 7/8/2023;
Giám sát thường xuyên  kế hoạch Rà soát, nắm và quản lý nguồn phục vụ cho Sơ, 

khám tuyển quân năm 2024.
Tháng 9
- Tổ chức họp giao ban tháng, thời điểm từ ngày 4 đến ngày 7/9/2023;
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- Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy 
Đảng, Chính quyền.

Tháng 10
- Tổ chức họp giao ban tháng, thời điểm từ ngày 4 đến ngày 7/10/2023;
Giám sát  thường xuyên-  Tổ chức tốt việc rà soát, điều tra hộ nghèo, cận nghèo, hộ làm 

nông nghiệp năm 2023. - Tổ chức rà soát, nắm nguồn và tổ chức Sơ, khám tuyển thực hiện 
NVQS;- Tổ chức rà soát, kiểm tra đánh giá thực hiện các tiêu chí nông thôn mới;
        - Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền.

Tháng 11
- Tổ chức họp giao ban tháng, thời điểm từ ngày 4 đến ngày 7/11/2023;
- Tổ chức hội nghị đánh giá bình xét danh hiệu thi đua năm 2023
- Phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch phân công nhiệm vụ kỳ họp, tổ chức hội nghị 

tiếp xúc cử tri .
- Xây dựng kế hoạch kỳ họp thứ 7 HĐND 
Tháng 12
- Tổ chức họp giao ban tháng, thời điểm từ ngày 4 đến ngày 7/12/2023;
- Tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa 21. Phối hợp với UBND và Ủy ban 

MTTQ xã, tổ chức tiếp xúc cử tri;
Trên đây là chương trình công tác trọng tâm của HĐND xã, dự kiến triển khai 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, căn cứ vào 
tình hình thực tế có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, nhằm thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.
Nơi nhận:
- TT HĐND huyện;
- Đảng uỷ – UBNDXã;
- UBMTTQ xã; Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: Vp.

K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn văn Khạnh
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