ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số: 08/QÐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh năm 2022
______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
về giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách
Nhà nước 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021
của Hội đồng nhân dân Tỉnh (khóa X) về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 về
ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Tỉnh;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của Ủy
ban nhân dân Tỉnh năm 2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LÐ VP/UBND Tỉnh;
- CVNC VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Khánh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh năm 2022
(ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 01 năm
2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)
__________________

I. Nội dung thảo luận tại các cuộc họp Ủy ban nhân dân (sau đây gọi tắt là
UBND) Tỉnh thường kỳ
* Kỳ họp tháng 01 năm 2022
1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 và nhiệm vụ chủ
yếu tháng tiếp theo.
2. Báo cáo Đoàn giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đọan
2016 - 2021.
3. Kế hoạch tổ chức Lễ hội Sen.
4. Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022.
5. Kế hoạch tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ
cao trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2022 - 2026.
6. Chỉ thị về đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2022.
7. Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương
năm 2022(1).
8. Quyết định giao chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2022.
9. Quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp.
10. Quyết định ban hành quy định phân cấp lập, phê duyệt, ban hành Quy
chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
11. Kế hoạch đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022.
Phân công thực hiện:
- Nội dung 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Nội dung 2: Sở Tài chính.
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- Nội dung 3, 4: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Nội dung 5, 6: Công an Tỉnh.
- Nội dung 7, 8: Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.
- Nội dung 9, 10: Sở Xây dựng.
- Nội dung 11: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
* Kỳ họp tháng 02 năm 2022
1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022 và nhiệm vụ chủ
yếu tháng tiếp theo.
2. Quyết định của UBND Tỉnh ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa
lớp 3, 7 và 10 năm học 2022 - 2023.
3. Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy trên địa bàn Tỉnh.
4. Chỉ thị tổ chức diễn tập các cấp trên địa bàn Tỉnh năm 2022(2).
5. Quyết định giao chỉ tiêu xây dựng và huấn luyện lực lượng Dân quân tự
vệ năm 2022.
6. Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.
7. Quyết định mức chi hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung
đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
8. Kế hoạch thực hiện công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động
đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022.
9. Báo cáo kết quả cam kết về triển khai hoạt động khoa học và công nghệ
giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện, thành phố.
10. Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
Phân công thực hiện:
- Nội dung 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Nội dung 2: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Nội dung 3: Công an Tỉnh.
- Nội dung 4, 5: Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.
- Nội dung 6: Sở Tài chính.
- Nội dung 7, 8: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Nội dung 9: Sở Khoa học và Công nghệ.
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- Nội dung 10: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
* Kỳ họp tháng 3 năm 2022
1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ giải
pháp Quý 2 năm 2022(3).
2. Báo cáo xin ý kiến thông qua phương án/chỉ tiêu phát triển các nội dung
chính của Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU
ngày 19/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương,
chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng
tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
4. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn
sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
5. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU
ngày 19/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về thực hiện có hiệu quả
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối
cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
6. Kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc
lần thứ II.
7. Quyết định ban hành Quy định bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ
gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.
8. Quyết định ban hành Đề án “phòng chống tội phạm giết người và cố ý
gây thương tích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022 - 2025”.
9. Tờ trình của UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết về quy
định diện tích sàn tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp, cho thuê,
cho mượn, cho ở nhờ.
10. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ 03 huyện,
thành phố (huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, thành phố Hồng Ngự)(4).
11. Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo và quy định
soạn thảo hệ thống văn kiện diễn tập Khu vực phòng thủ 03 huyện, thành phố
(huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, thành phố Hồng Ngự).
12. Đề án “Quân báo Trinh sát” giai đoạn 2023 - 2027.
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13. Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về
tiếp tục tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.
14. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học ở nước ngoài, áp dụng
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
15. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về quy định chính sách thu hút sinh viên xuất sắc, du học sinh, cán bộ khoa
học trẻ đến công tác, làm việc tại tỉnh Đồng Tháp.
16. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về thực hiện dự án Bến phà An Phong - Tân Bình và tuyến đường kết nối.
17. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt
sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).
Phân công thực hiện:
- Nội dung 1, 2, 3, 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Nội dung 5: Sở Công thương.
- Nội dung 6, 7, 8, 9: Công an Tỉnh.
- Nội dung 10, 11, 12: Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.
- Nội dung 13: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Nội dung 14, 15: Sở Tài chính.
- Nội dung 16: Sở Giao thông vận tải.
- Nội dung 17: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
* Kỳ họp tháng 4 năm 2022
1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022 và nhiệm vụ chủ yếu
tháng tiếp theo.
2. Đề án Phát triển du lịch góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai
đoạn 2021 - 2025.
3. Quy chế xử lý rủi ro của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp.
4. Điều chỉnh Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn
2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
5. Phương án quy hoạch các khu đất để khai thác, nhằm phục vụ cho việc
xây dựng công trình đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.
6. Báo cáo về việc đánh giá hiện trạng, đề xuất định hướng quản lý, khai
thác khoáng sản trên sông Tiền và sông Hậu giai đoạn 2022 - 2025.
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7. Kế hoạch nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021 - 2025.
8. Kế hoạch Phát triển mã số vùng trồng truy xuất nguồn gốc nông sản giai
đoạn 2021 - 2025.
Phân công thực hiện:
- Nội dung 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Nội dung 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Nội dung 3: Quỹ Đầu tư phát triển.
- Nội dung 4: Sở Công Thương.
- Nội dung 5: Sở Xây dựng.
- Nội dung 6: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Nội dung 7, 8: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
* Kỳ họp tháng 5 năm 2022
1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp
6 tháng cuối năm 2022(5).
2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu
năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
3. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 45CTr/TU ngày 01/8/2017 thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực
quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa(6).
4. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 46CTr/TU ngày 01/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Nghị
quyết số 11-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa(7).
5. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.
6. Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm
vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
7. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm
vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
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8. Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải
pháp 6 tháng cuối năm 2022.
9. Khen cấp nhà nước thành tích lĩnh vực kinh tế - xã hội(8).
10. Khen danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng(9).
11. Khen thành tích có quá trình cống hiến(10).
12. Báo cáo công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
13. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải
pháp 6 tháng cuối năm 2022.
14. Báo cáo công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng
đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
15. Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; dự toán
thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022.
16. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông 6
tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
17. Báo cáo sơ kết 3 năm Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm
pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn Tỉnh.
18. Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ
bí mật nhà nước trên địa bàn Tỉnh năm 2022.
19. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch
vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
20. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về quy định chế độ ưu đãi bằng tiền đối với vận động viên tài năng đạt thành
tích tại các giải thể thao quốc tế.
21. Bãi bỏ quyết định số 35/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định đối tượng,
điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà
ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp.
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22. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu
đô thị thông minh Blue Dragon.
23. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu
du lịch làng nghề.
Phân công thực hiện:
- Nội dung 1, 2, 3, 4, 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Nội dung 6, 7: Thanh tra Tỉnh.
- Nội dung 8, 9, 10, 11: Sở Nội vụ.
- Nội dung 12: Sở Y tế.
- Nội dung 13: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Nội dung 14: Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Tỉnh/Cục Quản lý thị
trường Tỉnh.
- Nội dung 15: Sở Tài chính
- Nội dung 16, 17, 18: Công an Tỉnh.
- Nội dung 19: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Nội dung 20: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Nội dung 21: Sở Xây dựng.
- Nội dung 22, 23: Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự.
* Kỳ họp tháng 6 năm 2022
1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2022 và nhiệm vụ chủ yếu
tháng tiếp theo(11).
2. Kế hoạch Phát triển Thương mại biên giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021
- 2025 (theo Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021).
3. Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày
01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có
hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao
thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông(12).
4. Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP,
ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng
PCCC trên địa bàn Tỉnh.
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5. Báo cáo sơ kết 5 năm Kế hoạch số 151/KH-UBND, ngày 11/7/2017 của
Ủy ban nhân dân Tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều
kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế
quốc tế.
6. Điều chỉnh Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý, vận
hành và sử dụng Khu nhà ở công vụ Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh.
7. Đề án giải quyết tình trạng xây dựng công trình nhà ở lấn chiếm sông,
kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025(13).
8. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 tỉnh Đồng Tháp (bổ sung).
9. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa nước năm 2022 tỉnh Đồng Tháp
(bổ sung).
10. Quy định sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp 05 năm (2020 - 2024).
11. Báo cáo tình hình quản lý khai thác đất mặt, khai thác cát và việc cung
ứng nhu cầu vật liệu cát san lấp trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.
12. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về ban hành mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
13. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về ban hành mức chi đối với các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo
dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
14. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ
thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2022 - 2023.
15. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026.
16. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về đầu tư dự án Bệnh viện Sản nhi Đồng Tháp (Trung tâm Sản nhi).
17. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về dự án nâng cấp cải tạo Bệnh viện Y học Cổ truyền (giai đoạn 3).
13
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18. Báo cáo tình hình tạo lập, quản lý và phát triển các nhãn hiệu, chỉ dẫn
địa lý cho các nông sản chủ lực của tỉnh Đồng Tháp và định hướng thực hiện trong
thời gian tới.
19. Báo cáo tình hình hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn
Tỉnh, định hướng phát triển trong thời gian tới để đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Tỉnh.
Phân công thực hiện:
- Nội dung 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Nội dung 2: Sở Công thương.
- Nội dung 3, 4, 5: Công an Tỉnh.
- Nội dung 6, 7: Sở Xây dựng.
- Nội dung 8, 9, 10, 11: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Nội dung 12, 13, 14, 15: Sở Tài chính.
- Nội dung 16, 17: Sở Y tế.
- Nội dung 18: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Nội dung 19: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
* Kỳ họp tháng 7 năm 2022
1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022 và nhiệm vụ chủ yếu
tháng tiếp theo.
2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến
kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc NSNN do tỉnh quản lý và phân bổ(14).
3. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023(15).
4. Đề án phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030,
định hướng đến năm 2050.
5. Quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian
năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mẫm non, giáo dục phổ thông và giáo dục
thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
6. Kế hoạch tổ chức lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và
chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn Vương quốc
Campuchia và trong nước.
Phân công thực hiện:
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- Nội dung 1, 2, 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Nội dung 4: Sở Xây dựng.
- Nội dung 5: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Nội dung 6: Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.
* Kỳ họp tháng 8 năm 2022
1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022 và nhiệm vụ chủ yếu
tháng tiếp theo.
2. Báo cáo ước thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu - chi
ngân sách nhà nước năm 2023(16).
Phân công thực hiện:
- Nội dung 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Nội dung 3: Sở Tài chính.
* Kỳ họp tháng 9 năm 2022
1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2022; Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023(17).
2. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về Kế
hoạch đầu tư công năm 2022.
3. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 47-CTr/TU
ngày 01/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi
mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
4. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về dự
toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu - chi ngân sách nhà
nước năm 2023.
5. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 59-CTr/TU
ngày 08/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Nghị quyết số
20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công
tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới.
6. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 60-CTr/TU
ngày 08/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Nghị quyết số
21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số
trong tình hình mới.
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7. Báo cáo sơ kết 3 năm Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính
trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy(18).
8. Kế hoạch phát triển ngành thương mại đến năm 2025.
9. Báo cáo công tác triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ tiêu nước sạch nông thôn.
10. Điều chỉnh Quy hoạch chung khu vực đô thị Lấp Vò.
Phân công thực hiện:
- Nội dung 1, 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Nội dung 3, 4: Sở Tài chính.
- Nội dung 5, 6: Sở Y tế.
- Nội dung 7: Công an Tỉnh.
- Nội dung 8: Sở Công Thương.
- Nội dung 9: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Nội dung 10: UBND huyện Lấp Vò.
* Kỳ họp tháng 10 năm 2022
1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022 và nhiệm vụ chủ
yếu tháng tiếp theo.
2. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về
phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2023.
3. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2050(19).
4. Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022 và
phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
5. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2023.
6. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông
năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
7. Báo cáo công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2022
và phương hướng, nhiệm vụ 2023.
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8. Báo cáo công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2022 và phương
hướng, nhiệm vụ năm 2023.
9. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 và phương hướng, nhiệm
vụ năm 2023.
10. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Tháp.
11. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa nước năm 2023 tỉnh Đồng Tháp.
12. Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2023 (kế hoạch cải cách hành chính năm 2023).
13. Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão
năm 2023(20).
14. Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2023(21).
15. Quyết định thay thế Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013
của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn
nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
16. Báo cáo tình hình thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND Tỉnh với
Bộ Khoa học và Công nghệ, các Trường Đại học; định hướng thực hiện trong thời
gian tới.
17. Báo cáo Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn
mới 09 tháng đầu năm 2022 và giải pháp trong thời gian tới.
18. Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thanh Bình theo tiêu chí đô thị loại IV.
19. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Bình gắn với tái cơ cấu ngành
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phân công thực hiện:
- Nội dung 1, 2, 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Nội dung 4, 5: Thanh tra Tỉnh.
- Nội dung 6: Công an Tỉnh.
- Nội dung 7: Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Tỉnh/Cục Quản lý thị
trường Tỉnh.
- Nội dung 8: Sở Y tế.
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- Nội dung 9, 10, 11: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Nội dung 12: Sở Nội vụ.
- Nội dung 13: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Nội dung 14, 15: Sở Ngoại vụ.
- Nội dung 16: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Nội dung 17: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Nội dung 18, 19: Ủy ban nhân huyện Thanh Bình.
* Kỳ họp tháng 11 năm 2022
1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022 và nhiệm vụ chủ
yếu tháng tiếp theo.
2. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết giao biên chế công chức hành chính của tỉnh Đồng Tháp năm 2023.
3. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết phê duyệt người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị
sự nghiệp, các hội có tính chất đặc thù và lao động hợp đồng theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2023.
4. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết điều chỉnh Nghị quyết số 385/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về chủ
trương đầu tư chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục
mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025.
5. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người
khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021
- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
6. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019
của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.
7. Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh.
8. Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh.
9. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết phê chuẩn tổng quyết toán NSNN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021.
10. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết phê chuẩn dự toán NSNN năm 2023, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023
của tỉnh Đồng Tháp.
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11. Báo cáo tình hình quản lý khai thác đất mặt, khai thác cát và việc cung
ứng nhu cầu vật liệu cát san lấp trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; dự kiến khả
năng khai thác và nhu cầu trong năm 2023.
Phân công thực hiện:
- Nội dung 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Nội dung 2, 3: Sở Nội vụ.
- Nội dung 4, 5: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Nội dung 6: Công an Tỉnh.
- Nội dung 7, 8, 9, 10: Sở Tài chính.
- Nội dung 11: Sở Tài nguyên và Môi trường.
* Kỳ họp tháng 12 năm 2022
1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2022 và nhiệm vụ chủ
yếu tháng 01 năm 2022.
2. Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 17-QĐ/TW ngày 22/6/2021 của
Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với
tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi
hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(22).
3. Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 62-CTr/TU
ngày 01/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức
và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
công lập(23).
4. Quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động
viện lực lượng dự bị động viên năm 2023.
5. Quyết định giao chỉ tiêu và công dân nhập ngũ năm 2023.
6. Báo cáo tình hình hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngân sách năm 2022.
7. Chương trình công tác của UBND Tỉnh năm 2023.
8. Kế hoạch kiểm tra của UBND Tỉnh năm 2023.
Phân công thực hiện:
- Nội dung 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

22
23

Nội dung này trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nội dung này trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
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- Nội dung 2: Công an Tỉnh.
- Nội dung 3: Sở Nội vụ.
- Nội dung 4, 5: Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.
- Nội dung 6: Sở Tài chính.
- Nội dung 7, 8: Văn phòng UBND Tỉnh.
II. Nội dung thông qua Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND Tỉnh
* Tháng 01 năm 2022
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQCP của Chính phủ, Chương trình hành động năm 2022 của Tỉnh ủy khóa XI và
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2022.
* Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
* Tháng 3 năm 2022
1. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học ở nước ngoài, áp dụng
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2. Tờ trình của UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị
quyết về quy định chính sách thu hút sinh viên xuất sắc, du học sinh, cán bộ khoa
học trẻ đến công tác, làm việc tại tỉnh Đồng Tháp.
* Phân công thực hiện: Sở Tài chính.
* Tháng 4 năm 2022
Đề án Phát triển du lịch góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai
đoạn 2021 - 2025.
* Phân công thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Tháng 5 năm 2022
Đề án giải quyết tình trạng xây dựng công trình, nhà ở lấn, chiếm sông, kênh,
rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.
* Phân công thực hiện: Sở Xây dựng.
* Tháng 6 năm 2022
Điều chỉnh Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý, vận
hành và sử dụng Khu nhà ở công vụ Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh.
* Phân công thực hiện: Sở Xây dựng.
* Tháng 12 năm 2022
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Xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai
đoạn 2022 - 2030.
* Phân công thực hiện: Sở Nội vụ.
III. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ (Mục I) chủ động xây dựng
dự thảo văn bản, phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh xếp lịch thông qua Chủ
tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phụ trách lĩnh vực trước 01 tháng (so với
tháng có nội dung). Sau đó, hoàn chỉnh dự thảo văn bản và gửi về Văn phòng
UBND Tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 05 đến ngày 10 của tháng có nội dung
thông qua để xếp lịch họp và gửi trước đến các đại biểu dự họp theo quy định.
Đối với các nội dung thông qua Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phụ
trách lĩnh vực, đơn vị chủ trì gửi về Văn phòng UBND Tỉnh trong khoảng thời gian
từ ngày 05 đến ngày 10 của tháng có nội dung thông qua để xếp lịch họp.
Đối với các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng)
và báo cáo năm, thời gian thực hiện theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày
26/8/2019 của UBND Tỉnh ban hành quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp.
2. Các thành viên UBND Tỉnh có trách nhiệm đóng góp ý kiến đối với các dự
thảo văn bản (đối với các văn bản gửi lấy ý kiến trực tiếp) và gửi lại Văn phòng
UBND Tỉnh đúng thời gian quy định để hoàn chỉnh, trình UBND Tỉnh ký ban hành.
3. Tùy theo tình hình thực tế, nội dung từng kỳ họp có thể được bổ sung,
điều chỉnh hoặc sửa đổi cho phù hợp.
4. Giao Văn phòng UBND Tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện Chương trình này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

