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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 7 năm 2022 của UBND phường Ngọc Xuân 

 

 

Căn cứ chương trình công tác năm 2022 và tình hình thực hiện nhiệm vụ được 

giao. Ủy ban nhân dân phường Ngọc Xuân ban hành chương trình công tác tháng 7 

cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch COVID 

vừa bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - Xã hội năm 2022 được giao. 

2. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn năm 2022. 

 3. Chỉ đạo bà con nông dân thực hiện thu hoạch vụ đông xuân và gieo cấy 

vụ hè thu, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch giao. Tăng cường các biện 

pháp phòng, chống các dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tính năng xuất, sản lượng. 

Tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng. 

 4. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và phát sinh.  

 5. Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2022. 

 6 .Chỉ đạo lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

UBND phường yêu cầu các bộ phận chuyên môn khẩn trương thực hiện 

các nội dung công việc chưa hoàn thành đã được giao nhiệm vụ; ngoài thực hiện 

những nhiệm vụ  theo chuyên môn. UBND phường yêu cầu các đồng chí thực 

hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Công chức Địa chính Đất đai; Môi trường; Xây dựng - Đô thị. 

- Phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị thành phố thẩm định các trường 

hợp xin cấp phép xây dựng theo quy định. Tổ chức kiểm tra các trường hợp xây 

dựng công trình trên địa bàn. Phối kết hợp với Đội quản lý trật tự đô thị Thành 

phố kiểm tra các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn phường. Kiểm tra 

nhắc nhở trật tự vỉa hè, lòng đường. Triển khai thực hiện các công trình hạ tầng 

kỹ thuật đã được HĐND phê duyệt đúng tiến độ.  
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- Xem xét các điểm bán hàng tại tổ 7 giao cho tổ dân phố tuyên truyền, nếu 

các hộ vẫn không thực hiên đề nghị tổ lập danh sách gửi về UBND phường để xử 

lý. 

- Thông tin cho các đơn vị có liên quan đến đường tổ 5 tổ chức chặt cây. 

- Thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất, hợp thức đất. Thực hiện công 

tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn theo kế hoạch và sự chỉ đạo 

của cấp trên. Phối hợp với tư pháp và các ban ngành có liên quan kiểm tra VSMT 

các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh.  

2. Công chức Tài chính - Kế toán 

 - Phối hợp với Đội thuế phường rà soát các địa chỉ thu đảm bảo số thu ngân 

sách đạt theo kế hoạch đề ra.   

3. Công chức Văn hóa xã hội 

 - Chuẩn bị các nội dung tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 

27/7/2022. Tham mưu tổ chức hội nghị rà soát các hộ gia đình làm nông - lâm 

nghiệp có mức sống trung bình. 

 - Duy trì hoạt động, đăng tin bài lên Trang thông tin điện tử phường Ngọc 

Xuân. 

  4. Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Duy trì công tác tiếp dân giải quyết các thủ tục hành chính, công tác tiếp dân 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật theo kế hoạch. 

5. Công chức Văn phòng - Thống kê 

 - Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. 

 - Báo cáo theo quy định, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. 

6. Ban chỉ huy Quân sự phường 

 Chuẩn bị cơ sở, vật chất, giáo án tổ chức tốt công tác huấn luyện quân sự, triển 

khai kế hoạch phòng chống bão lụt và công tác phòng chống tội phạm, công tác trật 

tự an toàn giao thông, công tác quản lý hành chính, xây dựng phong trào quần chúng 

bảo vệ an ninh tổ quốc và một số nhiệm vụ khác theo kế hoạch của Quân sự và Công 

an đề ra. 

 7. Trạm y tế 

Duy trì làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.  

8. Công an phường 

- Đảm bảo công tác Quốc phòng - An ninh, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu 

tranh, ngăn chặn với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, 
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trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh truy quét các loại tội phạm, không để 

hình thành tội phạm có tổ chức. Xây dựng kế hoạch Công an nhân dân lắng nghe ý 

kiến của nhân dân. Xong trước ngày 30/9/2022. 

9. Trường học 

Cử cán bộ và giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức. 

10. Tổ dân phố 

Chỉ đạo Chi đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh nghỉ hè tại tổ 

dân phố.  

11. Đội thuế phường 

Rà soát các hộ kinh doanh đến ngưỡng đưa và danh sách thuế. Phối hợp với 

tổ trưởng tổ 1 làm việc với 03 hộ không nộp tờ khai thuế.  

 Trên đây là chương trình công tác trọng tâm trong tháng 7 năm 2022 Ủy 

ban nhân dân phường yêu cầu các đơn vị, bộ phận chuyên môn bám sát, khẩn 

trương, nghiêm túc phối hợp thực hiện có hiệu quả, đúng yêu cầu tiến độ đề ra./. 

 

Nơi nhận: 

- TT UBND Thành phố; 

- TT Đảng ủy, HĐND phường; 

- UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể phường; 

- Công an phường; 

- Cán bộ, công chức phường; 

- Các trường học trên địa bàn phường; 

- Các tổ dân phố; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Việt Kỳ 
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