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CHƯƠNG TRÌNH 
công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023 

----- 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020 - 2025, Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp 

hành và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 

XIX về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023. Ban Thường vụ Huyện 

ủy ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023, cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nhằm tạo sự thống nhất về chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ 

để tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng 

Đảng củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Yêu cầu: Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo với công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình, gắn với 

việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên 

trong toàn Đảng bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

phải sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. 

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, quyết liệt của các 

cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa 

phương; gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục đổi mới phương pháp 

làm việc khoa học, hiệu quả; thực hiện hoàn thành các chương trình, kế hoạch, 

chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phát 

huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực trong chấp 

hành các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, thực hiện chức trách, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao. 

2. Tiếp tục lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền triển khai các nghị quyết, 

chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trên 

tất cả các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả Tám lời Bác Hồ căn dặn cán bộ, đảng viên 

và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang bằng những hành động, việc làm cụ thể. 

Tổ chức quán triệt và cụ thể hoá Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2023 phù hợp 
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với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch khắc phục những 

hạn chế, tồn tại đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2022. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, làm 

nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xoá bỏ hủ tục 

lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. 

3. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội 

ngũ cán bộ đủ năng lực và phẩm chất; thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ gắn với 

việc đánh giá hiệu quả công việc được giao. Tăng cường công tác tạo nguồn, bồi 

dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Thường xuyên nắm chắc tình hình chính trị nội bộ 

của các cơ quan, đơn vị, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện quy chế làm 

việc. Chỉ đạo tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng 

các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo kịp thời, thiết thực hiệu quả gắn với sơ 

kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, của huyện. Tập trung triển khai hoàn 

thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. 

4. Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực 

hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Lãnh đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc 

và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, trưởng dòng họ và người có uy tín  

trong thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống 

văn minh. Đẩy mạnh công tác vận động thực hiện gia đình văn hóa, xây dựng các 

làng văn hóa du lịch cộng đồng, giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền 

thống của đồng bào các dân tộc. 

5. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới 

nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; xác định các công việc 

trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nâng cao hiệu 

quả công tác vận động, tuyên truyền với các hình thức phù hợp; đa dạng hoá các 

hình thức tập hợp quần chúng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả Quy chế 

dân chủ ở cơ sở, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức chính trị - xã hội; quan tâm công tác phát triển tổ chức, đoàn viên, hội 

viên. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân các 

cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.  

6. Lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân huyện triển khai, thực hiện có hiệu 

quả Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức tốt các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri, tổ chức các 

kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện và chuẩn bị tốt nội dung tổ chức hội nghị 

trao đổi, học tập kinh nghiêm Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Giang lần thứ 

II, nhiệm kỳ 2021 -2026 được tổ chức tại huyện Mèo Vạc vào đầu năm 2023. 

7. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chủ động triển khai các chủ trương, kết 

luận của Huyện ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện và các chương 
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trình, đề án, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

năm 2023, giai đoạn 2020 - 2025. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công vụ, cải cách 

hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Thực 

hiện nghiêm túc công tác thanh tra chuyên đề, thanh tra đột xuất, nâng cao hiệu 

quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

8. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia 

hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông 

nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cây ngô sang cây trồng 

có giá trị kinh tế cao. Chỉ đạo các xã, thị trấn duy trì, nhân rộng các mô hình đã 

thực hiện; phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị với các sản phẩm đặc 

trưng của huyện. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình cải tạo vườn tạp, 

xây dựng nông thôn mới, tiếp tục vận động xã hội hóa trong việc xây dựng đường 

giao thông nông thôn. 

9. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, phát 

triển đô thị; chú trọng công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về quy hoạch, 

đất đai và trật tự xây dựng, quản lý hiệu quả, phòng ngừa các vi phạm. Tập trung 

tuyên truyền thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc khu vực thị trấn Mèo Vạc, 

chương trình phát triển đô thị Mèo Vạc; triển khai hiệu quả Đề án xây dựng thị 

trấn Mèo Vạc và trung tâm xã Pả Vi “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.  

10. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, vận động các hộ 

kinh doanh và doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Thực hiện công tác chi ngân sách, 

giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, thu hút đầu tư các dự 

án khởi công mới. 

11. Xác định du lịch, dịch vụ là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý đối với những điểm du lịch trên địa bàn. Đẩy mạnh 

công tác đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch; tổ chức 

khảo sát, xây dựng các sản phẩm, địa điểm du lịch mới, hình thành các tua, tuyến, 

điểm du lịch. Củng cố, quản lý có hiệu quả các điểm du lịch, các điểm dừng chân 

của du khách, chú trọng công tác đảm bảo an toàn cho du khách. Hỗ trợ xây dựng 

các Làng văn hóa du lịch gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) , 

bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các 

dân tộc trên địa bàn; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển du lịch 

trên địa bàn huyện. 

12. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền vận động 

trẻ đi học, đảm bảo tỷ lệ huy động và duy trì sĩ số hằng ngày, nâng cao chất lượng 

dạy và học, tránh việc học sinh ngồi nhầm lớp, coi trọng giáo dục văn hóa, truyền 

thống, lịch sử, kĩ năng sống, giáo dục xóa bỏ phong tục lạc hậu, hủ tục. Tiếp tục ưu 

tiên, bố trí các nguồn lực, đồng thời vận động, kêu gọi, xã hội hóa để đầu tư xây 

dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và cơ sở vật chất cho các trường học.  

13. Nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch 
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Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; làm tốt công tác y tế dự phòng, vệ sinh 

an toàn thực phẩm. Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức 

khỏe cho nhân dân. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ và nhân 

dân trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình ở địa phương; tăng cường công tác 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.  

14. Thực hiện hiệu quả công tác giới thiệu người lao động đi làm việc tại 

các khu công nghiệp trong nước. Hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp Trung học 

cơ sở, Trung học phổ thông gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Triển 

khai lồng ghép, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia gắn với các 

chương trình, các chính sách an sinh xã hội, các giải pháp tạo việc làm cho người 

lao động để giảm nghèo bền vững. Tiếp tục vận động xã hội hóa để hỗ trợ người 

nghèo. Thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an 

sinh xã hội. 

15. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với vai trò 

của các dòng họ. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, 

chương trình, kế hoạch về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi 

phạm pháp luật. Tổ chức các đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, 

bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại diễn ra trên địa 

bàn. Tiếp tục triển khai Đề án “phát huy vai trò của lực lượng công an xã, thị trấn 

trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải, tiếp công dân ở 

cơ sở” và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 

2030”. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vất chất, trang thiết bị cho lực lượng vũ trang. 

Lãnh đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch tuyển quân, công tác huấn luyện 

năm 2023; tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ bảo vệ 

đường biên, mốc giới, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới quốc gia, gắn với 

thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, ổn định dân cư biên giới; lãnh đạo, chỉ đạo 

duy trì tốt thực hiện quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, ngành của huyện 

Mèo Vạc với huyện Phú Ninh và huyện Nà Pô - Trung Quốc.  

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao các ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các chi 

bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình này, đồng thời 

xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, quý, năm của đơn vị; 

hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện. 

2. Giao Tổ công tác phụ trách các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 

địa bàn phụ trách và nội dung Chương trình này xây dựng chương trình công tác 

của tập thể, cá nhân để tham mưu triển khai thực hiện, chuẩn bị tốt các nội dung 

trình Ban Thường vụ Huyện ủy thuộc thẩm quyền. Theo dõi, giám sát việc triển 
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khai thực hiện Chương trình này tại đơn vị được phân công phụ trách; hằng tháng 

báo cáo kết quả thực hiện của các xã, thị trấn với Ban Thường vụ Huyện ủy.  

3. Giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Chương trình này của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc định kỳ báo cáo Thường 

trực, Ban Thường vụ Huyện ủy. 

4. Giao Văn phòng Huyện ủy tham mưu bố trí lịch và nội dung họp, làm 

việc hằng tuần, tháng của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; đề xuất nội 

dung chương trình các kỳ họp thường kỳ; chuẩn bị, đôn đốc các nội dung trình 

các kỳ họp, tham mưu triển khai kịp thời các chủ trương kết luận. 
 

Nơi nhận:                                                                
- Thường trực Huyện ủy, 

- Thường trực HĐND huyện,      

- Ủy ban nhân dân huyện,                                                   

- Các Đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, 

- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 

- Tổ công tác phụ trách xã, thị trấn, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.              

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Vương Ngọc Hà 
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