
 UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BÌNH GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /CTr- UBND Bình Giang, ngày      tháng     năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
Làm việc của UBND huyện Bình Giang năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 21/12/2022của HĐND huyện khoá 
XX về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023; Quy chế hoạt động của UBND 
huyện Bình Giang nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang xây 
dựng Chương trình làm việc năm 2023, với một số nội dung sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ
(1) Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 1-2%;
(2) Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng 10-12%;
(3) Giá trị thương mại dịch vụ tăng 10-12%; 
(4) Cơ cấu kinh tế NN - CN - DV đạt: 11,9 - 50,3 - 37,8;
(5) Thu ngân sách tăng 10% so với kế hoạch tỉnh giao;
(6) Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 

đạt 158 triệu đồng/ha; 
(7) Phấn đấu 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao;
(8) Thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/người/năm;
(9) Giảm 1/5 số hộ nghèo theo chuẩn mới;
(10) Tỷ lệ dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt 90 trở lên%;
(11) Tạo việc làm mới cho trên 2.250 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 

82%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 43% (trong đó 
BHXH tự nguyện là 5.004 người);

(12) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được học tiếp THPT, GDNN- GDTX, 
trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề đạt 94%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 
99,7%; 02 trường công lập đạt chuẩn quốc gia;

(13) Đạt 20,2 giường bệnh/vạn dân; 6,0 bác sỹ/vạn dân; 60% các trạm y tế xã, 
thị trấn có bác sỹ công tác thường xuyên; hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng xuống dưới 10%; tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 100%; tỷ số 
giới tính khi sinh 125 bé trai/100 bé gái; có 95 % dân số tham gia bảo hiểm y tế, 
trong đó BHYT hộ gia đình là 31.595 người;

(14) Phấn đấu 100% hộ dân được dùng nước sạch; thu gom, xử lý, chôn lấp 
an toàn100% rác thải đô thị, nông thôn; tiêu hủy, xử lý 100% rác thải y tế, 95% 
chất thải nguy hại;

(15) 90% trở lên làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa;
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(16) Thực hiện nhiệm vụ xây dựng đô thị theo Quy hoạch điều chỉnh xây 

dựng chung đô thị Bình Giang sau khi được tỉnh phê duyệt.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAO CHO CÁC CƠ QUAN THỰC 

HIỆN NĂM 2023.
Ngoài việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành phụ 

trách, các cơ quan tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chủ động trong trong việc tham mưu, 

tổng hợp cho UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo các cơ quan thực hiện 
tốt nhiệm vụ chuyên môn; Hướng dẫn các cơ quan, xã, thị trấn về công tác cải cách 
TTHC, về hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, quản lý hệ thống chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO, tham mưu cho UBND huyện quản lý nhà nước về công 
tác y tế…; Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Văn phòng.

Giúp lãnh đạo UBND huyện đôn đốc các phòng chuyên môn trong công tác 
tham mưu ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn, Công văn để lãnh 
đạo, chỉ đạo đối với từng nhiệm vụ cụ thể theo chức năng của phòng và trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

2. Phòng Nội vụ huyện: Hướng dẫn các cơ quan, các xã thực hiện tốt nhiệm vụ 
CCHC; Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành; Tham mưu cho UBND 
huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, phấn đấu đạt 
kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đứng đầu UBND huyện.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Quản lý chặt chẽ về đất đai, môi trường, 
phấn đấu không để phát sinh vi phạm mới, nếu có phải chỉ đạo, hướng dẫn xử lý 
dứt điểm ngay từ cơ sở; Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn từng 
bước xử lý, khắc phục những vi phạm đất đai tồn tại từ những năm trước; phối hợp 
triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Tập trung hoàn thành công 
tác GPMB các dự án cũ và mới; 

Tổ chức sơ kết Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất 
đai, môi trường, giai đoạn 2020-2025”; xây dựng Chỉ thị về tăng cường công tác 
quản lý đất đai trên địa bàn huyện và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác 
quản lý, sử dụng đất, quản lý bảo vệ môi trường. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu cho UBND huyện thẩm định, phê 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch, báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thuộc thẩm quyền 
đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; rà soát các quy hoạch tổng thể, chi tiết của huyện, 
xã, quy hoạch các dự án, khu dân cư để thực hiện đúng Kế hoạch sử dụng đất, kế 
hoạch nhà ở trong năm; Chủ động tham mưu cải tạo, nâng cấp các tuyến đường 
huyện quản lý; tập trung nguồn lực xây dựng công trình trọng điểm của huyện, đẩy 
mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ CN, các làng nghề. 

Tổ chức sơ kết Đề án: “Hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại 4 theo 
hướng phát triển đô thị xanh và bền vững”.

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Thực hiện đúng các chế độ, 
chính sách xã hội cho các đối tượng; Tạo thêm từ 2000 việc làm trở lên; Tham 
mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã giảm 1/5 số hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới.

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu cho UBND 
huyện triển khai các hoạt động sản xuất nông nghiệp đạt kết quả, có đánh giá tổng 
kết các mô hình để làm cơ sở nhân rộng hoặc hỗ trợ; chủ động hướng dẫn các xã 
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thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tổ chức sơ kết 02 đề án: 
“Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập 
trung, giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới 
hóa trong sản xuất nông nghiệp, giai đoạn 2020-2025” và đề án “Nâng cao chất 
lượng các tiêu chí xây dựng NTM, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025”.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu quản lý tốt công tác giáo dục và 
đào tạo; tổ chức sơ kết đề án “Duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng 
trường chuẩn quốc gia”.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm để thực 
hiện việc thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu giao; Tham mưu chi ngân sách đúng 
nguồn, công khai, khách quan; Tham mưu thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 
công đảm bảo hiệu quả, phê duyệt quyết toán công trình đầu tư công đảm bảo chặt 
chẽ đúng trình tự pháp luật quy định…

9. Phòng Văn hóa -Thông tin: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, các xã xây dựng 
chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tham mưu giải pháp hữu hiệu để đưa chuyển đổi 
số vào cuộc sống; có kế hoạch xây dựng thôn, KDC thông minh theo chủ trương của 
Chính Phủ và chỉ đạo của tỉnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn …

10. Thanh tra huyện: Thực hiện đạt 100% kế hoạch công tác thanh tra; Tham 
mưu thực hiện đúng các kết luận sau thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 
thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện kịp thời, đúng pháp luật…

11. Phòng Tư pháp: Triển khai các hoạt động PBGDPL sâu rộng, nâng cao ý 
thức của người dân về pháp luật, tham gia với các ngành trong việc xử lý các vi 
phạm quản lý hành chính; giúp UBND huyện quản lý tốt công tác tư pháp, công 
tác theo dõi thi hành pháp luật; tích cực tham mưu với UBND huyện chỉ đạo việc 
số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn huyện; tham mưu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các 
Luật do cấp trên chỉ đạo.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN
(Có phụ lục kèm theo)
Trên đây là chương trình làm việc và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

của UBND huyện Bình Giang. 
Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào Chương trình công tác của UBND tỉnh, 

Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện sẽ điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo công 
tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tốt 
theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Bình Giang và chỉ đạo của UBND tỉnh 
Hải Dương./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;
- Lãnh đạo HĐND; 
- Lãnh đạo UBND và Ủy viên UBND huyện;
- Thường trực UBMTTQ huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Kiên
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Phụ lục

Chương trình làm việc của UBND huyện Bình Giang năm 2023
(Kèm Chương trình:        /CTr-UBND ngày      /      /2023)

Tháng Nội dung Cơ quan
tham mưu

Người 
chủ trì

1. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh Covid-19

BCĐ, Văn 
phòng Đ/c Kiên

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổng kết, đánh 
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và 
phương hướng thực hiện KH năm 2023. Đăng 
ký thi đua năm 2023.

HĐTĐKT Đ/c Kiên

3. Phòng Nội vụ trình Chủ tịch UBND huyện 
giao biên chế công chức; giao số lượng người 
làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sau 
khi được UBND tỉnh phê duyệt; tặng quà các 
linh mục, Hội đồng giáo xứ và Ban đại diện 
phật giáo huyện dịp tết Dương lịch, Tết nguyên 
đán; Báo cáo công tác văn thư lưu trữ năm 2023

P. Nội vụ Đ/c Kiên

4. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ và giải 
pháp tháng 02.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Tuấn

5. Phiên họp UBND huyện tháng 01. Chỉ đạo tổ 
chức tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Kiên

6. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các Hợp tác xã 
DVNN làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất vụ 
Chiêm Xuân, công tác diệt chuột năm 2023; KH 
trồng cây mùa xuân Quý Mão 2023; Xây dựng 
Kế hoạch triển khai xây dựng Nông thôn mới 
nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023.

Phòng Nông 
nghiệp & PTNT Đ/c Tuấn

7. Chỉ đạo thu Ngân sách nhà nước; ngành thuế 
tích cực tuyên truyền thu thuế môn bài chống 
thất thu gian lận thương mại năm 2023.

Chi Cục thuế - 
phòng TCKH Đ/c Kiên

1                      

8. Chỉ đạo phòng GD&ĐT huyện sơ kết học kỳ 
I - triển khai nhiệm vụ học kỳ II; Tổng hợp, 
thống kê số liệu, xây dựng báo cáo sơ kết học 
kỳ I năm học 2022 - 2023 và hoàn thiện các báo 
cáo gửi Sở GD&ĐT và cơ quan quản lý các cấp; 
Tổ chức cho học sinh tham gia kì thi học sinh 
giỏi cấp tỉnh lớp 9; Tiếp tục thực hiện Đề án 
“Duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn 
diện và xây dựng trường chuẩn Quốc gia”; 
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công tác thu, 
chi, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp từ 

Phòng GD&ĐT Đ/c 
Chuyên
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cha mẹ học sinh tại tại một số đơn vị trường 
học; việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn 
huyện; Tổ chức cho cán bộ giáo viên và học 
sinh kí cam kết không sử dụng, vận chuyển các 
chất cháy nổ trước, trong và sau Tết nguyên 
đán;
9. Chỉ đạo Công an huyện tăng cường đảm bảo 
ANTT; tổ chức các đợt cao điểm về ANTT 
trước, trong và sau tết; thực hiện nghiêm Nghị 
định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng 
pháo

Công an huyện Đ/c Kiên

10. Chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH, các xã-thị trấn 
tổ chức thăm tặng quà cho gia đình chính sách 
trong dịp tết; hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức 
chúc thọ Người cao tuổi; phối hợp phòng Nội 
vụ tổ chức Lễ dâng hương các anh hùng liệt sỹ 
tại Đền tưởng niệm nhân dịp Tết nguyên đán

Phòng LĐ -
TB&XH

Đ/c 
Chuyên

11. Chỉ đạo các hoạt động văn hoá, văn nghệ, 
thể thao chào mừng Xuân Quý Mão năm 2023; 
Giải Gia đình thể thao tỉnh Hải Dương

Trung tâm Văn 
hóa - TT

Đ/c 
Chuyên

12. Kế hoạch triển khai xây dựng Nông thôn 
mới nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. 

BCĐ- VP điều 
phối NTM Đ/c Tuấn

13. Chỉ đạo công tác GPMB các dự án HĐ GPMB Đ/c 
Chuyên

14. Chỉ đạo phòng KTHT phối hợp với Chi cục 
quản lý thị trường tỉnh Hải Dương về việc kiểm 
tra hàng nhái, hàng giả trong dịp tết nguyên đán; 
thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường 
xuyên khác; triển khai kế hoạch đảm bảo ATGT 
trọng dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán

Phòng KTHT, 
Công an huyện Đ/c Tuấn

15. Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023; 
Đôn đốc đơn vị tư vấn, các xã, thị trấn tập trung 
hoàn thành quy hoạch sử dụng đất huyện Bình 
Giang giai đoạn 2021-2030.

P. Tài nguyên và 
Môi trường

Đ/c 
Chuyên

16. Tổ chức kiểm tra công tác ATTP trước Tết 
nguyên đán, kiện toàn các BCĐ về y tế.

Văn phòng 
HĐND và 

UBND

Đ/c 
Chuyên

17. Tham mưu giúp Huyện ủy ban hành Chỉ thị 
về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống 
tham nhũng năm 2023. Tham mưu giúp UBND 
huyện ban hành Kế hoạch công tác tiếp công 
dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
năm 2023 và Kế hoạch công tác phòng chống 

Thanh tra huyện Đ/c Kiên
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tham nhũng năm 2023. 
18. Triển khai các kế hoạch về lĩnh vực Tư pháp 
- Hộ tịch; Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật các 
xã, thị trấn năm 2022.

P. Tư pháp Đ/c 
Chuyên

19. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 
UBND huyện. Công đoàn + UB Đ/c Kiên

20. Tổ chức lễ cầu siêu, dâng hương các anh 
hùng liệt sỹ tại Đền tưởng niệm huyện.

P. Lao động, 
TBXH

Đ/c 
Chuyên

21. Một số công tác khác LĐ 
UBND

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội tháng 02  nhiệm vụ và giải 
pháp tháng 03.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Tuấn

2. Phiên họp UBND huyện tháng 02 Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Kiên

3. Chỉ đạo gieo cấy, chăm sóc và diệt chuột cho 
lúa Chiêm Xuân năm 2023; phòng, chống dịch 
bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Phòng Nông 
nghiệp &PTNT Đ/c Tuấn

4. Tổ chức Lễ giao quân nhập ngũ năm 2023. BCH Quân sự Đ/c Kiên

5. Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong công tác 
GPMB các dự án; Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, 
thị trấn phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy 
hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-
2030 thực hiện việc cung cấp số liệu, điều tra 
ngoại nghiệp

P. Tài nguyên và 
Môi trường

Đ/c 
Chuyên

6. Kiểm tra công tác tổ chức, quản lý lễ hội; 
hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh 
nghiệp đăng ký xây dựng làng, cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp văn hóa; các di tích đề nghị xếp 
hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia năm 2023; Hội thi 
gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy lần thứ XIII 
tỉnh HD.

P. Văn hóa- 
Thông tin, TT. 
Văn hóa -TT

Đ/c 
Chuyên

7. Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh ở 
người và bệnh trong mùa đông xuân.

Văn phòng 
HĐND và 

UBND

Đ/c 
Chuyên

8. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 
thuộc lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng. P. Kinh tế - HT Đ/c Tuấn

9. Kiểm tra nền nếp chuyên môn; Kiểm định 
chất lượng và xây dựng trường chuẩn Quốc gia 
trường Tiểu học Thái Học.

P. Giáo dục và 
đào tạo

Đ/c 
Chuyên

2

10. Thanh tra huyện triển khai cuộc thanh tra 
việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc Thanh tra huyện Đ/c Kiên
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quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà 
nước cấp; thu, quản lý và sử dụng các khoản 
đóng góp của phụ huynh học sinh tại trường 
THCS Kẻ Sặt (thời kỳ thanh tra Quản lý, sử dụng 
nguồn kinh phí NSNN cấp năm 2021-2022, việc 
thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của 
phụ huynh học sinh năm học 2020-2021 và 
2021-2022.
1. Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. BCHQS Đ/c Kiên
2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải 
pháp quý II.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Kiên

3. Hội nghị giao mở rộng ủy viên UBND huyện 
mở rộng quý I.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Kiên

4. Chỉ đạo phòng NN&PTNT phối hợp cùng cơ 
quan liên quan tập huấn cho nông dân các biện 
pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa, các 
biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; tiếp tục tiêm 
phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm.

Phòng 
NN&PTNT Đ/c Tuấn

5. Phòng TC-KH, Chi cục thuế báo cáo kết quả 
thu - chi ngân sách Quý I; biện pháp, nhiệm vụ 
trọng tâm chỉ đạo quý II; Thẩm định quyết toán 
ngân sách năm 2022 đối với UBND các xã, thị 
trấn.

Phòng TC-KH Đ/c Kiên

6. Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ 
năm 2023; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 
thuộc lĩnh vực KT-HT; xây dựng KH giải tỏa 
hành lang ATGT đường 392, 394, 395.

Phòng KT-HT Đ/c Tuấn

7. Lập kế hoạch kiểm tra một số vi phạm liên 
quan đến đất đai tại các xã, thị trấn; Chỉ đạo 
Văn phòng Đăng ký QSD đất, UBND các xã - 
thị trấn tập trung giải quyết các trường hợp đề 
nghị cấp GCN lần đầu

Phòng TNMT LĐ UB

8. Tiếp tục giải quyết các chế độ chính sách cho 
các đối tượng; tổ chức giám sát công tác chi trả 
trợ cấp cho các đối tượng người có công, các 
đối tượng bảo trợ xã hội.

P. LĐTBXH Đ/c 
Chuyên

3

9. Thanh tra huyện triển khai cuộc thanh tra 
việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc 
quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà 
nước cấp; thu, quản lý và sử dụng các khoản 
đóng góp của phụ huynh học sinh tại trường 
Tiểu học Hùng Thắng (thời kỳ thanh tra Quản lý, 
sử dụng nguồn kinh phí NSNN cấp năm 2021-

Thanh tra huyện Đ/c Kiên
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2022, việc thu, quản lý và sử dụng các khoản 
đóng góp của phụ huynh học sinh năm học 
2020-2021 và 2021-2022
10. Báo cáo công tác CCHC quý 1. P. Nội vụ Đ/c 

Chuyên
11. Chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức các hoạt 
động chào mừng ngày 26/3; Chỉ đạo các trường 
thực hiện đánh giá định kì giữa học kì 2, năm 
học 2022-2023; Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế 
hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9 dự thi THPT; 
Kiểm định chất lượng và xây dựng trường 
chuẩn Quốc gia TH Long Xuyên.

Phòng GD&ĐT Đ/c 
Chuyên

12. Phối hợp với trung tâm Y tế huyện trong 
công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở 
người.

Văn phòng 
HĐND và 

UBND

Đ/c 
Chuyên

13. Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc. Công an huyện Đ/c Kiên

14. Phối hợp tổ chức Giải Cầu lông (Khối cơ 
quan hoặc Công đoàn hoặc Hội Phụ nữ kỷ niệm 
ngày 8/3); Phối hợp tham gia Giải Bóng chuyền 
Bông lúa vàng Hội nông dân; Giải Cờ tướng 
Hội nhà báo tỉnh HD.

TT. Văn hóa -
TT

Đ/c 
Chuyên

15. Một số công tác khác. LĐ UB
1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ và giải 
pháp tháng 5.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Tuấn

2. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại của Chủ 
tịch UBND huyện tại cơ sở; Tổ chức phiên họp 
UVUB huyện tháng 4.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Kiên

3. Chỉ đạo các xã, thị trấn phòng trừ sâu bệnh 
cho lúa Chiêm Xuân; Hướng dẫn, đôn đốc các 
xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM năm 2023, 
triển khai bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; Phối 
hợp cùng cơ quan chuyên môn kiểm tra rà soát 
công tác chuẩn bị phục vụ PCTT năm 2023.

Phòng Nông 
nghiệp &PTNT Đ/c Tuấn

 4. Tổ chức tuyên truyền Luật người khuyết tật 
khuyết tật nhân ngày khuyết tật 18/4. P. LĐTB XH Đ/c 

Chuyên
5. Chỉ đạo triển khai phòng chống dịch bệnh 
mùa hè. 

Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Đ/c 
Chuyên

4

6. Xây dựng Kế hoạch Vận động hiến máu nhân 
đạo năm 2023. Hội Chữ thập đỏ Đ/c 

Chuyên
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7. Thanh tra huyện triển khai cuộc thanh tra việc 
chấp hành chính sách, pháp luật trong việc quản 
lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước 
cấp; thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng 
góp của phụ huynh học sinh tại trường Mầm non 
Long Xuyên (thời kỳ thanh tra Quản lý, sử dụng 
nguồn kinh phí NSNN cấp năm 2021-2022, việc 
thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của 
phụ huynh học sinh năm học 2020-2021 và 
2021-2022.

Thanh tra huyện Đ/c Kiên

8. Chỉ đạo triển khai phòng chống dịch bệnh 
mùa hè; kiểm tra công tác ATTP trong tháng 
hành động; giám sát hoạt động của các BCĐ 
chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các xã, thị trấn

Văn phòng 
HĐND và 

UBND

Đ/c 
Chuyên

9. Chỉ đạo các xã, TT tăng cường quản lý nhà 
nước về tôn giáo nhân lễ phục sinh. P. Nội vụ Lãnh đạo 

UBND
10. Kiểm tra tiến độ XD NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu. BCĐ- VPĐP Đ/c Tuấn

11. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công tác 
thu, chi, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp 
từ cha mẹ học sinh tại tại một số đơn vị trường 
học; việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn 
huyện; Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch 
ôn tập cuối năm; Kiểm định chất lượng và xây 
dựng trường chuẩn Quốc gia MN Thái Dương, 
MN Cổ Bì.

Phòng GD&ĐT Đ/c 
Chuyên

12. Rà soát, đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện các 
công trình, dự án được UBND tỉnh phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất năm 2023 phối hợp triển khai 
để đảm bảo tiến độ.

P. Tài nguyên và 
môi trường

Đ/c 
Chuyên

13. Triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT dịp lễ 
30/4 -01/5 Công an huyện Đ/c Kiên

14. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 
ngày 30/4 - 01/5; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
ngày sách Việt Nam. Phối hợp với Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Hải Dương 
khảo sát bước 1 di tích đề nghị công nhận xếp 
hạng năm 2023; Giải Cầu lông các Câu lạc bộ 
tỉnh HD; Phối hợp tổ chức Giải Bóng đá nam 7 
người.

P. Văn hóa -TT, 
Trung tâm VH, 

Đài

Đ/c 
Chuyên

15. Một số công tác khác. LĐ UB
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1. Chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường công tác 
quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo nhân 
dịp lễ phật đản. 

P. Nội vụ Đ/c 
Chuyên

2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ và giải 
pháp tháng 6.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Tuấn

3. Phiên họp UBND huyện tháng 5. Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Kiên

4. Chỉ đạo rà soát những công trình, dự án phát 
sinh cần thực hiện trong năm 2023; đôn đốc đơn 
vị tư vấn hoàn thiện báo cáo thuyết minh quy 
hoạch sử dụng đất huyện Bình Giang giai đoạn 
2021-2030.

P. Tài nguyên & 
MT

Đ/c 
Chuyên

5. Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp 
huyện, tạo nguồn cho năm học 2023-2024; Chỉ 
đạo và kiểm tra các đơn vị trường tổ chức ra đề 
kiểm tra, kiểm tra định kì cuối năm, bàn giao 
nghiệm thu chất lượng năm học 2022-2023; 
Tổng kết năm học và bàn giao học sinh về địa 
phương; Chuẩn bị cho học sinh dự thi vào lớp 
10; Chốt số liệu PCGD cho trẻ 5 tuổi; Kiểm tra 
hoạt động của các TTHTCĐ xã, thị trấn.

Phòng GD- ĐT Đ/c 
Chuyên

6. Chỉ đạo công tác thu hoạch vụ chiêm xuân; 
Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất 
vụ mùa, vụ đông năm 2023; Tổ chức thường 
trực PCTT 24/24, kiểm tra rà soát các vị trí 
xung yếu trục kênh BHH.

P. Nông nghiệp 
&PTNT Đ/c Tuấn

7. Kiểm tra công tác hành nghề y, dược, mỹ phẩm 
tư nhân 6 tháng đầu năm.

Văn phòng 
HĐND và 

UBND

Đ/c 
Chuyên

8. Tuyên truyền kỷ niệm ngày chiến thắng Điện 
Biên Phủ, ngày sinh nhật Bác, ngày gia đình Việt 
Nam; xây dựng quy chế, KH tổ chức liên hoan ca, 
múa nhạc các làng, KDC văn hóa; Ngày hội 
xuống nước và Giải Vô địch Đua thuyền chải 
tỉnh HD; Giải Vô địch quần vợt tỉnh HD.

Phòng Văn hóa-
TT, Trung tâm 

VH-TT

Đ/c 
Chuyên

5

9. Thanh tra huyện triển khai cuộc thanh tra: 
Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã 
trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 
nhũng và việc quản lý, sử dụng ngân sách, quản 
lý đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Long Xuyên. 

Thanh tra huyện Đ/c Kiên
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(thời kỳ thanh tra trong 02 năm 2021 và 2022).

10. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo 
ATGT tại các trường học trên địa bàn huyện 
nhân dịp khai giảng năm học mới. 

P. Kinh tế - Hạ 
tầng, Ban ATGT Đ/c Tuấn

11. Tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm 
pháp luật do UBND huyện ban hành năm 2022. P. Tư pháp Đ/c 

Chuyên
12. Một số công tác khác
1. Tổ chức sơ kết các đề án của UBND huyện Các cơ quan Đ/c Kiên
2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2023.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Tuấn

3. Họp giao ban Ủy viên UBND huyện mở rộng 
quý II. 

Văn phòng 
HĐND &UBND Đ/c Kiên

4. Nghe Phòng TC-KH báo cáo kết quả thu - chi 
ngân sách 6 tháng đầu năm 2023. Tài chính - KH Đ/c Kiên

5. Nghe đơn vị Tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất 
năm 2024.

P. Tài nguyên và 
môi trường

Đ/c 
Chuyên

6. Chỉ đạo phòng Nông nghiệp kiểm tra, đôn 
đốc các xã đăng ký hoàn thành  tiêu chí NTM 
nâng cao, NTM kiểu mẫu; Phối hợp cùng các cơ 
quan kiểm tra vật tư nông nghiệp, an toàn thực 
phẩm; Tổ chức thường trực PCTT 24/24, kiểm 
tra rà soát các vị trí xung yếu trục kênh BHH.

Phòng NN & 
PTNT Đ/c Tuấn

7. Tổ chức tập huấn cho nông dân về sản xuất 
vụ mùa năm 2023.

TT. Dịch vụ 
Nông nghiệp Đ/c Tuấn

8. Chỉ đạo BCĐ- Hoạt động hè huyện và các xã, 
thị trấn triển khai tổ chức hoạt động hè cho 
thanh thiếu nhi.

BCĐ - TT 
VHTT

Đ/c 
Chuyên

9. Phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh và 
huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp-HĐND 
huyện khóa XX

HĐND, MTTQ, 
Văn phòng LĐ UB

10. Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tổ chức 
đánh giá sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 
tháng đầu năm.

Đ/c Kiên

11. Sơ kết công tác ATGT 6 tháng đầu năm, triển 
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Thực hiện 
các nhiệm vụ chuyên môn của phòng

Phòng KTHT Đ/c Kiên

12. Sơ kết công tác an ninh, trật tự 6 tháng đầu 
năm 2023. Công an huyện Đ/c Kiên

6

13. Tuyên truyền Luật trẻ em nhân tháng hành 
động vì trẻ em. Tổ chức thăm tặng quà cho trẻ 
em nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6; tuyên 
truyền luật phòng chống ma túy nhân ngày 26/6.

P. LĐTBXH
Đ/c 

Chuyên
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14. Phối hợp với đoàn thanh niên trong việc tổ 
chức các hoạt động hè 2023; Tham mưu với 
UBND huyện trong việc phối hợp tổ chức kì thi 
THPT Quốc gia năm 2022 và thi tuyển sinh vào 
lớp 10 THPT; Tổng hợp thi đua cuối năm học 
2022-2023; Kiểm định chất lượng và xây dựng 
trường chuẩn Quốc gia MN Bình Xuyên, MN 
Vĩnh Hồng, THCS Cổ Bì.

P. Giáo dục và
Đào tạo

Đ/c 
Chuyên

15. Tổ chức Hội nghị xét duyệt nâng lương đợt 
1 năm 2023; sơ kết thi đua khối năm 2023; khen 
thưởng ngành Giáo dục; báo cáo công tác 
CCHC quý 2.

P. Nội vụ Đ/c 
Chuyên

16. Xây dựng các KH về phòng chống lụt bão 
và thảm họa của ngành y tế và KH kiểm tra 
công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh 
nghiệp, tiếp tục đôn đốc xây dựng chuẩn quốc 
gia về y tế; xây dựng KH kiểm tra công tác an 
toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp.

Văn phòng 
HĐND và 

UBND phối hợp 
các cơ quan liên 

quan

Đ/c 
Chuyên

17. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập 
huấn và  các hoạt động truyền thông nhân 
Tháng hành động Quốc gia về Phòng chống bạo 
lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 
2023; Giải Bóng bàn TNNĐ trẻ cúp Long Hải 
mở rộng; Giải Karate trẻ TNNĐ tỉnh HD.

Phòng Văn hóa - 
TT; Trung tâm 
Văn hóa - TT

Đ/c 
Chuyên

18. Tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1/2023. Hội Chữ thập đỏ Đ/c 
Chuyên

19. Đôn đốc chủ đầu tư các công trình, dự án 
tập trung phối hợp thực hiện các dự án nằm 
trong kế hoạch đã được phê duyệt.

Phòng Tài 
nguyên và Môi 

trường
20. Một số công tác khác. LĐ UB
1. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục gieo cấy lúa mùa 
đảm bảo đúng lịch thời vụ và tiến hành chăm sóc, 
phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa; phòng chống 
dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Phòng NN 
&PTNT Đ/c Tuấn

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè cho cán bộ 
giáo viên; Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm 
trên địa bàn huyện; Tuyển sinh lớp 1 và lớp 6; 
Tham mưu với Huyện ủy, UBND về công tác tổ 
chức.

Phòng Giáo dục 
và Đào tạo

Đ/c 
Chuyên

7
3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ và giải 
pháp tháng 8.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Tuấn



13
4. Phiên họp UBND huyện tháng 7. Văn phòng 

HĐND&UBND Đ/c Kiên

5. Tổ chức kỳ họp thứ 7- HĐND huyện khóa 
XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Văn phòng 
HĐND&UBND

LĐ HĐ 
UB

6. Triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 
kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

P. Lao động- 
TBXH

Đ/c 
Chuyên

7. Tuyên truyền kỷ niệm ngày thương binh liệt 
sỹ 27/7; Tổ chức Liên hoan sân khấu không 
chuyên huyện; Giải Cầu lông trẻ TNNĐ tỉnh 
HD; Tổ chức Liên hoan Sân khấu không chuyên 
huyện Bình Giang; Phối hợp Huyện đoàn tổ 
chức giải Bóng đá U10 huyện Bình Giang; Tổ 
chức Hội thi thiếu nhi kể chuyện sách hè huyện 
Bình Giang năm 2023.

TT. Văn hóa- 
TT, Đài 

8. Thanh tra huyện triển khai cuộc thanh tra: 
Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã 
trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 
nhũng và việc quản lý, sử dụng ngân sách, quản 
lý đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Tân Việt (thời kỳ 
thanh tra trong 02 năm 2021 và 2022).

Thanh tra huyện Đ/c Kiên

9. Một số công tác khác. LĐ UB
1. Kiểm tra đánh giá nội bộ năm 2023 về việc 
duy trì, áp dụng HTQLCL mô hình khung theo 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Ban chỉ đạo 
MHK Đ/c Kiên

2. Chỉ đạo các cơ sở và BCĐ hoạt động hè 
huyện tổng kết hoạt động hè năm 2023 và bàn 
giao học sinh về các trường.

BCĐ- Huyện 
đoàn

Đ/c 
Chuyên

3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ và giải 
pháp tháng 9.

Văn Phòng  
HĐND&UBND Đ/c Tuấn

8

4. Tiếp tục tổ chức cho cán bộ giáo viên bồi 
dưỡng thường xuyên; bồi dưỡng giáo viên dạy 
chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với 
lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Các đơn vị lựa chọn SGK 
lớp 4, 8; Chỉ đạo các đơn vị trường học tựu 
trường theo đúng Quyết định của UBND tỉnh về 
biên chế thời gian năm học 2023-2024; Tổng 
kết chương trình giáo dục và triển khai nhiệm 
vụ năm học 2022-2023; Kiểm tra công tác 
chuẩn bị đầu năm học 2023-2024 của các đơn 
vị; Chỉ đạo các đơn vị xây dựng nhiệm vụ năm 
học 2023-2024; Tham mưu với UBND huyện 
về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2023-2024.

Phòng Giáo 
dục&ĐT

Đ/c 
Chuyên
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5. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng 
ngày Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9; Phối 
hợp với Huyện đoàn tham gia giải Bơi TNNĐ; 
Hội thi Thiếu nhi kể chuyện sách hè năm 2023 
tỉnh HD; Hội diễn sân khấu không chuyên tỉnh 
Hải Dương năm 2023; Phối hợp với Huyện 
đoàn tham gia giải Bóng đá U10 tỉnh 

Trung tâm VH-
TT

Đ/c 
Chuyên

6. Phiên họp UBND huyện tháng 8. Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Kiên

7. Triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT nhân kỷ 
niệm ngày truyền thống CAND và Quốc khánh 
02/9.

Công an huyện Đ/c Kiên

8. Tiếp tục chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa 
mùa; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, 
gia cầm; Phối hợp các cơ quan liên quan Kiểm 
tra hoạt động các làng nghề nông thôn, chương 
trình OCOP

P. Nông nghiệp 
&PTNT Đ/c Tuấn

9. Giám sát và theo dõi hoạt động của các cơ sở 
hành nghề y dược tư nhân đảm bảo ATTP; 
phòng chống dịch bệnh ở người.

Văn phòng 
HĐND và 

UBND 

Đ/c 
Chuyên

10. Rà soát các chợ đã được nâng cấp, cải tạo, 
xây dựng mới báo cáo tỉnh. P. Kinh tế - HT Đ/c Tuấn

11. Kiểm tra thực hiện công tác xây dựng, tự 
kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tại các xã trên 
địa bàn huyện

P. Tư pháp Đ/c 
Chuyên

12. Một số công tác khác. LĐ UB
1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội quý III, nhiệm vụ và giải pháp 
quý IV.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Kiên

2. Chỉ đạo các đơn vị khai giảng năm học mới; 
Chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị công chức, 
viên chức; Kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị trong 
việc triển khai các khoản thu; về dạy thêm học 
thêm.

Phòng GD&ĐT Đ/c 
Chuyên

3. Chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ, luật 
HTX cho các HTX DVNN; Tập trung phòng trừ 
sâu bệnh cuối vụ, tiêm phòng cho đàn gia súc 
gia cầm.

Phòng 
NN&PTNT Đ/c Tuấn

4. Báo cáo công tác ATGT quý III năm 2023. Phòng KTHT Đ/c Kiên

9

5. Hội nghị giao ban mở rộng Uỷ viên UBND 
huyện mở rộng quý III.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Kiên
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6. Kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh thực 
phẩm, dịch vụ ăn uống trong dịp Tết Trung thu 
năm 2023.

Văn phòng 
HĐND và 

UBND

Đ/c 
Chuyên

7. Sơ kết công tác an ninh, trật tự quý III. Công an huyện Đ/c Kiên

8. Báo cáo cải cách hành chính quý 3. P. Nội vụ Đ/c 
Chuyên

9. Phối hợp với bảo tàng tỉnh, sở VH-TT-DL 
khảo sát lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích; Tổ 
chức giải Bóng bàn huyện Bình Giang lần thứ 
II- năm 2023.

Phòng Văn hóa -
TT; Trung tâm 
Văn hóa - TT

Đ/c 
Chuyên

10. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của 
các xã, thị trấn. P. Tư pháp Đ/c 

Chuyên
11. Thăm và tặng quà cho một số trường mầm 
non trong huyện nhân dịp Tết trung thu. P. Lao động Đ/c 

Chuyên
12. Thanh tra huyện triển khai cuộc thanh tra: 
Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã 
trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 
nhũng và việc quản lý, sử dụng ngân sách, quản 
lý đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Vĩnh Hồng. 
(thời kỳ thanh tra trong 02 năm 2021 và 2022.

Thanh tra huyện Đ/c Kiên

13. Công tác khác LĐ UB
1. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảm 
nghèo và bảo trợ xã hội, triển khai công tác rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống 
trung bình năm 2023.

P. LĐ TBXH Đ/c 
Chuyên

2. Họp Hội đồng NVQS, triển khai công tác 
tuyển quân năm 2024. Tổng kết công tác tuyển 
quân năm 2023.

HĐ NVQS Đ/c Kiên

3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ và giải 
pháp tháng 11.

Văn phòng 
HĐND&UBND LĐ UB

4. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ GPMB các dự án, 
công trình trọng điểm của huyện.

HĐ GPMB; KT 
- HT; TN-MT LĐ UB

5. Kiểm tra, đôn đốc các xã đăng ký hoàn thành  
tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

BCĐ xây dựng 
Nông thôn mới Đ/c Tuấn

6. Phối hợp với Thường trực HĐND-TT 
UBMTTQ huyện tổ chức cho Đoàn đại biểu QH 
tiếp xúc cử tri.

Văn phòng 
HĐND&UBND LĐ UB

7. Phiên họp UBND huyện tháng 10. Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Kiên

10

8. Chỉ đạo tổ chức Kiểm tra công tác cải cách 
hành chính năm 2023.

P. Nội vụ, Đoàn 
KT của huyện Đ/c Kiên
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9. Tổng hợp danh sách tinh giảm biên chế trình 
Sở Nội vụ. Phòng Nội vụ Đ/c 

Chuyên
10. Kiểm tra công tác Tư pháp - Hộ tịch, nuôi 
con nuôi năm 2023 ở một số xã. Phòng Tư pháp Đ/c 

Chuyên
11. Xây dựng KH, lịch kiểm tra các làng, KDC, 
cơ quan, doanh nghiệp văn hóa năm 2022; Tổ 
chức giải Cầu lông huyện Bình Giang lần thứ 2 
– năm 2023.

Phòng Văn hóa- 
TT, Trung tâm 
Văn hóa -TT

Đ/c 
Chuyên

12. Tổng hợp đăng kí thi đua đầu năm học 2023 
- 2024 của các đơn vị trường học. Kiểm tra công 
tác duy trì đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2023 
của các xã, thị trấn.

P. Giáo dục và 
ĐT

Đ/c 
Chuyên

13. Giám sát hoạt động của các cơ sở hành nghề 
y dược, tư nhân và ATTP, phối hợp với BCH 
Quân sự huyện trong công tác tuyển quân năm 
2024.

Văn phòng 
HĐND và 

UBND

Đ/c 
Chuyên

14. Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thu hoạch 
lúa Chiêm Xuân, triển khai kế hoạch vụ Đông 
năm 2023; Rà soát kế hoạch làm thủy lợi Đông 
xuân 2023-2024.

Phòng NN 
&PTNT Đ/c Tuấn

15. Một số công tác khác.
1. Hội nghị Liên tịch TT. HĐND-UBND- 
UBMTTQ, thống nhất nội dung kỳ họp - HĐND 
huyện khóa XX.

Văn phòng 
HĐND&UBND

LĐ 
UBND

2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ và 
giải pháp năm 2024.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Kiên

3. Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối 
với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn năm 
2023; Họp xét nâng lương đợt 2 năm 2023; 
chấm sáng kiến kinh nghiệm năm 2023; hướng 
dẫn kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

P. Nội vụ, Hội 
đồng chấm điểm 

của huyện
Đ/c Kiên

4. Kiểm tra kết quả xây dựng làng văn hoá, cơ 
quan văn hoá, xã chuẩn y tế, bình xét hộ nghèo. BCĐ huyện Đ/c 

Chuyên
5. Phòng TC - KH báo cáo kết quả thu - chi 
ngân sách năm 2023. Phòng TC-KH Đ/c Kiên

6. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 
của Đại biểu HĐND tỉnh và huyện khóa XX

Văn phòng 
HĐND&UBND LĐ UB

7. Phiên họp UBND huyện tháng 11. Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Kiên

8. Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023. P. LĐTBXH Đ/c 

Chuyên

11

9. Phát động thi đua chào mừng Ngày Nhà Giáo P. GD&ĐT Đ/c 
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Việt Nam 20/11; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị BCĐ 
PCGD, XMC tỉnh về kiểm tra, công nhận huyện 
duy trì đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2023; Kiểm 
tra nền nếp chuyên môn, thu góp, dạy thêm học 
thêm, an toàn thực phẩm.

Chuyên

10. Kiểm tra công tác hành nghề y, dược và mỹ 
phẩm tư nhân 6 tháng cuối năm; Phối hợp với 
BCH QS huyện trong công tác tuyển quân năm 
2024.

Văn phòng 
HĐND và 

UBND

Đ/c 
Chuyên

11. Báo cáo tình hình vi phạm về đất đai tại các 
xã, thị trấn 6 tháng cuối năm 

P. Tài nguyên và 
môi trường

Đ/c 
Chuyên

12. Kiểm tra, đôn đốc các xã đăng ký hoàn 
thành  tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Thẩm tra xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 
năm 2022; Chỉ đạo các địa phương, các HTX 
tích cực trồng cây vụ Đông.

P. NN&PTNT Đ/c Tuấn

13. Kiểm tra, công nhận các làng, khu dân cư, 
cơ quan, đơn vị văn hóa; Giải Bóng bàn, cầu 
lông lãnh đạo quản lý tỉnh Hải Dương năm 
2023; Tổ chức giải Bóng chuyền hơi huyện 
Bình Giang lần thứ 2- năm 2023.

P. Văn hóa - TT, 
TT. Văn hóa -

TT

Đ/c 
Chuyên

14. Tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm 
pháp luật do UBND huyện ban hành năm 2023. P. Tư pháp Đ/c 

Chuyên
15. Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 
2023 BCH Quân sự Đ/c Kiên

16. Công tác khác LĐ UB
1. Tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khoá 
XX. 

Văn phòng 
HĐND&UBND LĐ UB

2. Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 
KT-XH và ngân sách năm 2024.

Văn phòng,
P. TC-KH Đ/c Kiên

3. Chỉ đạo các ngành chức năng thị trấn Sặt 
chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ NOEL; hướng 
dẫn đánh giá xếp loại công chức, tổng hợp đánh 
giá phân loại công chức, viên chức; tổng hợp số 
lượng, chất lượng công chức cấp xã; báo cáo 
CCHC năm 2023. 

Phòng Nội vụ Đ/c 
Chuyên

4. Các Ban chỉ đạo, các Hội đồng GPMB báo 
cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Các Ban, HĐ 
GPMB LĐ UB

5. Tổ chức họp HĐTĐKT bình xét danh hiệu thi 
đua và hình thức khen thưởng cho cán bộ, công 
chức; Họp Hội đồng chấm sáng kiến kinh 
nghiệm.

Phòng Nội vụ, 
HĐTĐ khen 

thưởng huyện
Đ/c Kiên

12

6. Phối hợp với UBMTTQ tổ chức tiếp xúc cử 
tri sau kỳ họp cho ĐB HĐND tỉnh.

HĐND, Văn 
phòng LĐ UB
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7. Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tổ chức 
đánh giá tổng kết năm 2023, xây dựng kế hoạch 
năm 2024.

HĐTĐKT; các 
ngành, các xã, 

thị trấn
LĐ UB

8. Chỉ đạo kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân 
đội Nhân dân Việt Nam; 34 năm ngày hội Quốc 
phòng toàn dân.

BCH Quân sự Đ/c Kiên

9. Khám tuyển nghĩa vụ quân năm 2023 HĐNVQS Đ/c Kiên
10. Họp giao ban Ủy viên UBND huyện mở 
rộng quý IV.

Văn phòng 
HĐND&UBND Đ/c Kiên

11. Tăng cường xử lý các vi phạm về đất đai và 
môi trường; tổng hợp báo cáo kết quả công tác 
bảo vệ môi trường năm 2023

Các xã, thị trấn, 
P. TNMT

Đ/c 
Chuyên

12. Tổ chức ôn tập học kì 1; Tỉnh kiểm tra công 
tác PCGD, XMC; Kiểm định chất lượng và xây 
dựng trường chuẩn Quốc gia TH&THCS Bình 
Minh, THCS Hồng Khê, THCS Tân Việt; Sơ 
kết việc thực hiện Đề án “Duy trì, nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện và xây dựng trường 
chuẩn Quốc gia”. Sơ kết việc thực hiện ĐA 
“Duy trì, nâng cao chất lượng GD toàn diện và 
XD trường chuẩn quốc gia”; kiểm định chất 
lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia TH 
Long Xuyên.

P. GD&ĐT Đ/c 
Chuyên

13. Tổng kết công tác ATGT năm 2023, triển 
khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

P. Kinh tế - Hạ 
tầng Đ/c Kiên

14. Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự 
Lễ Noel năm 2023. Công an huyện Đ/c Kiên

15. Chỉ đạo các địa phương, các HTX đẩy 
nhanh tiến độ làm TLĐX; Xây dựng Kế hoạch 
sản xuất vụ Chiêm xuân 2024.

P. Nông nghiệp 
&PTNT Đ/c Tuấn

16. Giám sát hoạt động của các cơ sở hành nghề 
y dược tư nhân và ATTP

Văn phòng 
HĐND và 

UBND

Đ/c 
Chuyên

17. Tổng kết công tác ngành văn hóa - thông tin; 
Tổ chức Liên hoan Dân vũ huyện Bình Giang 
lần thứ 2- năm 2023.

Phòng Văn hóa -
TT; Trung tâm 

Văn hoá-TT

Đ/c 
Chuyên

18. Tuyên truyền Luật phòng, chống HIV/AIDS, 
thu gom các đối tượng lang thang, ăn xin trên địa 
bàn huyện nhân dịp Lễ Noel 2023.

Phòng LĐ, 
TBXH

Đ/c 
Chuyên

19. Tổ chức Vận động hiến máu nhân đạo đợt 
2/2023 Hội Chữ thập đỏ Đ/c 

Chuyên
20. Một số công tác khác LĐ UB
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