
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Duy Tiên, ngày       tháng 01 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND thị xã  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

số 47/2019/QH14 ngày 22 ngày 11 tháng 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

Thị ủy Duy Tiên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 62/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2020                  

của Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên khóa XIX, kỳ họp thứ Mười Bốn về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Duy Tiên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2021 

của Ủy ban nhân dân thị xã. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên 

môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo); 

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND thị xã (để chỉ đạo); 

- Thành viên UBND thị xã (để chỉ đạo); 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Liên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác năm 2021 của UBND thị xã Duy Tiên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  

ngày     tháng 01  năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên) 

 

Căn cứ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, 

nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 62/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân thị xã Duy Tiên khóa XIX, kỳ họp thứ Mười Bốn về nhiệm 

vụphát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

 Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên xây dựng Chương trình công tác năm 2021 

như sau: 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG TỪNG THÁNG 

STT Nội dung công việc 

Lãnh 

đạo 

UBND 

chỉ 

đạo 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Tháng 

1 

  

- Họp UBND thị xã thường kỳ. 

- Tổ công tác của UBND thị xã xây dựng chương 

trình công tác năm 2021. 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Phòng Quản lý 

đô thị, Nội vụ, 

Tài chính - 

KH, Các cơ 

quan, đơn vị 

liên quan 

Ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật 

tự năm 2021 trên địa bàn thị xã 

 

Công an 

Các đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

 

Ban hành chỉ thị về công tác quốc phòng - quân sự 

địa phương năm 2021; Quyết định giao chỉ tiêu 

huấn luyện QNDB năm 2021. 

 

BCHQS 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu 

nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu 

nước năm 2021. 

- Ban hành Đề án cải cách hành chính giai đoạn 

2020-2030 

- Chỉ đạo và thực hiện các quy trình bầu cử HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

- Thành lập Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND thị xã;  

- Chỉ đạo các xã, phường thành lập Ủy ban bầu cử. 

Phòng Nội vụ 
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- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội Cựu 

thanh niên xung phong các xã, phường tổ chức Đại 

hội nhiệm kỳ 2021-2026 (hoàn thành trong Quý I) 

- Chỉ đạo Thẩm định chi tiết dự toán thu chi NS 

2021 của các đơn vị thụ hưởng NS thị xã. 

 

Phòng Tài 

chính - KH 

 Chỉ đạo quản lý chặt chẽ trật tự đô thị; quy hoạch, 

đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng. 
 

Phòng Quản lý 

đô thị 

- Chỉ đạo gieo cấy vụ xuân 2021; Chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. 

Chỉ đạo thực hiện Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, Văn 

phòng điều phối, Tổ giúp việc BCĐ xây dựng NTM 

năm 2021. 

- Ban hành Đề án phát triển nông nghiệp đô thị Duy 

Tiên theo hướng sinh thái giai đoạn 2021-2030 

- Chỉ đạo Đại hội các HTXDVNN 

Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

 

 

Phòng Kinh tế 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động 

VHTT-TDTT mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 

năm 2021 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng.  

- Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ hội Tịch 

Điền năm 2021 

- Ban hành Đề án xây dựng nếp sống mới, xây dựng 

người Duy Tiên văn minh đô thị. 

Phòng VH&TT 

Chỉ đạo xây dựng và ban hành Đề án Hướng 

nghiệp, đào tạo nghề, phân luồng và liên thông 

trong giáo dục – đào tạo của thị xã Duy Tiên, giai 

đoạn 2020-2030 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo đảm bảo ATTP 

trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân. 

- Tổ chức, phối hợp thanh, kiểm tra các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn 

thị xã trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

Phòng Y tế 

Chỉ đạo đánh giá xây dựng xã, phường đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật  
Phòng Tư pháp 

Tháng 

2 

Chỉ đạo hoàn thành tuyển chọn gọi công dân nhập 

ngũ năm 2021 Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Ban Chỉ huy 

quân sự 

Các đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

 

- Triển khai quy trình bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 

Phòng Nội vụ 

Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. 
Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

 

Thanh tra 

- Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 

xây dựng cơ bản như quản lý đầu tư xây dựng, quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng các công 

trình xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt xây 

dựng và chỉnh trang phát triển đô thị. Tổ chức tuyên 

truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao thông.  

Phòng Quản lý 

đô thị 
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Ban hành Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 

Phòng Tài 

chính - KH 

- Kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư NN, 

giống, thuốc BVTV, thuốc thú y. Chỉ đạo trưng bày 

sản phẩm công nghiệp, TTCN, nông nghiệp tại Lễ 

hội Tịch điền năm 2021 

- Ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng, duy trì và cải 

tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiểu chuẩn ISO 

9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính 

- Tổ chức Tết trồng cây. Chỉ đạo gieo cấy vụ xuân. 

Phòng Kinh tế 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn thực hiện Chỉ thị số 04 của  Thị ủy, Kế 

hoạch số 64, số 56 của UBND thị xã về việc bảo vệ 

môi trường trên địa bàn. Chỉ đạo các xã, phường 

thực hiện ra quân Tổng VSMT, thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn trước, 

trong, sau dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Chỉ đạo hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2021; 

 - Chỉ đạo các xã, phường triển khai thực hiện 

Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường của 

thị xã giai đoạn 2020-2030. 

Phòng TN&MT 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam; mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu;  

- Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Lễ hội Tịch điền năm 

2021. Ban hành văn bản chỉ đạo và kiểm tra công tác 

quản lý và tổ chức lễ hội đầu Xuân Tân Sửu  

Phòng Văn hóa 

và TT 

Thăm tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 

cho người có công, gia đình chính sách và hộ nghèo 

Phòng LĐ-

TB&XH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thầy 

thuốc Việt Nam 27/02/1955-27/02/2021 
Phòng Y tế 

Tháng 

3 

Họp UBND thị xã thường kỳ Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

 

Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện cho lực lượng vũ 

trang thị xã và chỉ đạo huấn luyện lực lượng Dân 

quân tự vệ Bộ binh năm 2021 

Ban Chỉ huy 

quân sự 

- Ban hành Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2021. 

- Chỉ đạo Triển khai quy trình bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026  Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

 

Phòng Nội vụ 

Chỉ đạo lập Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2020 

Phòng Tài 

chính - KH 

- Giao ban Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới quý I; 

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động hưởng ứng Giờ 

Trái đất năm 2021 và rà soát, đánh giá công tác 

phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn 

- Triển khai công tác sáng kiến năm 2021 tới các cơ 

quan, đơn vị. 

Phòng Kinh tế 
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- Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển 

nông nghiệp đô thị Duy Tiên theo hướng sinh thái 

năm 2021. 

- Tổ chức Tháng An toàn VSLĐ lần thứ 5 năm 2021 

- Ban hành kế hoạch Đào tạo nghề và giải quyết 

việc làm năm 2021 

Phòng LĐ-

TB&XH 

Ban hành các văn bản chỉ đạo Đại hội Thể dục thể 

thao cấp cơ sở 

Phòng Văn hóa 

và TT 

Tổ chức kiểm tra liên ngành về lĩnh vực y tế tư 

nhân ở các cơ sở tư nhân và quy chế thường trực, 

cấp cứu, kê đơn sử dụng thuốc, xử lý rác thải, 

chống nhiễm khuẩn tại Trung tâm y tế. 

Phòng y tế 

Chỉ đạo việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử Phòng Tư pháp 

Tháng 

4 

 

Họp UBND thị xã thường kỳ 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

Chỉ đạo tổ chức đăng ký nghĩa vụ lần đầu cho Nam 

công dân sinh năm 2004, công dân trong độ tuổi 

DQTV, PTKT thuộc nền kinh tế quốc dân 

Ban Chỉ huy 

quân sự 

- Ban hành văn bản tổ chức lễ Phục sinh năm 2021. 

- Chỉ đạo triển khai quy trình bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ thị xã tổ chức 

Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026 (Hoàn 

thành xong trong Quý II) 

Phòng Nội vụ  

Chỉ đạo thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2020 đối với các đơn vị dự toán thụ hưởng ngân sách 
 

Phòng Tài 

chính - KH 

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Khuyến 

công thị xã năm 2021; Chỉ đạo sản xuất nông 

nghiệp; phòng, chống thiên tai. Tổ chức tiêm phòng 

vụ xuân năm 2021 

- Chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển nông 

nghiệp đô thị Duy Tiên theo hướng sinh thái. 

Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Phòng Kinh tế 

- Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh 

môi trường. 

- Tổ chức xin ý kiến quy hoạch sử dụng đất năm 

2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã; 

- Chỉ đạo kiểm tra tiến độ việc thực hiện Chương 

trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường của thị xã giai 

đoạn 2020-2030. 

Phòng 

 TN&MT 

- Tổ chức các hoạt động VHTT-TDTT chào mừng 

kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống 

nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5; 

kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Chỉ đạo Tổ chức Lễ hội Chùa Long Đọi Sơn. 

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây 

dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn 

minh đô thị. 

Phòng VH&TT 
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Chỉ đạo công tác phân luồng học sinh THCS, THPT 

theo Đề án Hướng nghiệp, đào tạo nghề, phân 

luồng và liên thông trong giáo dục – đào tạo của thị 

xã Duy Tiên, giai đoạn 2020-2030 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Tổ chức và phối hợp thanh, kiểm tra liên ngành 

VSATTP; khám chữa bệnh, BHYT, Y tế dự phòng; 

Vệ sinh lao động; Bếp ăn tập thể tại các Công ty, 

doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn. 

Phòng Y tế 

Tháng 

5 

Họp UBND thị xã thường kỳ. Chỉ đạo tổ chức tốt 

các điều kiện bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

 

Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng KTQP-AN cho đối 

tượng theo quy định 

Ban Chỉ huy 

quân sự 

- Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

- Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Lễ Phật đản 

năm 2020 

- Ban hành tiêu chí thi đua, phương thức chấm điểm, bình 

xét khen thưởng năm 2021. 

Phòng Nội vụ 

- Phê duyệt Đề án và Dự án đầu tư xây dựng trụ sở 

làm việc Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Nhà văn hóa 

trung tâm xã và đường giao thông kết nối khu vực 

trung tâm hành chính xã Tiên Sơn 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Phòng Quản lý 

đô thị 

- Ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày môi trường thế 

giới 05/6. 

- Chỉ đạo hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để 

thông qua kỳ họp HĐND thị xã 

Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Phòng TN&MT 

- Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN thị xã; Kiểm 

tra công tác chuẩn bị PCTT của các xã, phường; 

Tập huấn công tác phòng chống thiên tai; Tổng kết 

sản xuất vụ mùa, vụ đông và công tác PCTT-TKCN 

thị xã. 

- Đánh giá công tác quản lý nước sạch nông thôn 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Phòng Kinh tế 

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã 

Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Thanh tra 

Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở Phòng Văn hóa 

và TT 

Tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng học 

sinh giỏi ngành Giáo dục và ĐT năm 2020-2021. 
Phòng GD&ĐT 

Chỉ đạo tổ chức tháng ATVSTP. Tổ chức, phối hợp 

với Thanh tra Sở Y tế thanh kiểm tra các cơ sở Y, 

Dược trên địa bàn thị xã. 

Phòng Y tế 

Tháng 

6 

- Chỉ đạo tổng hợp KQ thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021  

- Họp UBND thị xã thường kỳ. 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

UBND các xã, 

phường 
Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ Nhất - HĐND 

các cấp để bầu cử các chức danh của HĐND, UBND 
Phòng Nội vụ 
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nhiệm kỳ 2021-2026 

- Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - XH, đầu tư XDCB và nợ XDCB 6 tháng 

đầu năm 2021. 

- Chỉ đạo thẩm định quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2020 đối với các xã, phường. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - XH và dự 

toán thu chi ngân sách năm 2022. 

Phòng Tài 

chính - KH 

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền “Tuần lễ nước sạch 

và vệ sinh môi trường” và ngày  môi trường thế 

giới 05/6. 

- Chỉ đạo rà soát danh mục dự án thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất lúa dưới 10ha trình 

HĐND tỉnh thông qua 

 

 

Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Phòng TN&MT 

- Chỉ đạo thu hoạch vụ xuân, sản xuất vụ mùa; 

phòng chống thiên tai. Chỉ đạo các địa phương đơn 

vị thực hiện chương trình OCOP và xây dựng NTM 

kiểu mẫu 

- Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý HTX DVNN. 

Đăng ký, phối hợp triển khai thực hiện các Đề án 

khuyến công Quốc gia, khuyến công tỉnh năm 2021 

và báo cáo tình hình hoạt động cụm công nghiệp 

Phòng Kinh tế 

Phối hợp Sở Xây dựng lập quy hoạch chung xây 

dựng thị xã Duy Tiên đến năm 2030 và tầm nhìn 

đến năm 2050 

Phòng Quản lý 

đô thị 

Chỉ đạo tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 

2021. Chỉ đạo tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6. 

Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em; Thăm tặng quà các 

cháu thiếu nhi nhân dịp 01/6. 

Phòng LĐ-

TB&XH 

Chỉ đạo công tác tuyển sinh đầu cấp năm 2021-

2022; Chỉ đạo triển khai kế hoạch Điều tra, thu thập 

số liệu nhu cầu đào tạo nghề (đối tượng lao động 

các địa phương) 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo  

Kiểm tra chuyên ngành Vệ sinh lao động; Bếp ăn 

tập thể tại các các Công ty, doanh nghiệp trong khu 

công nghiệp 

Phòng y tế 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động TDTT hè 2020. Chỉ 

đạo tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện Đề 

án xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy 

Tiên văn minh đô thị 

Phòng VH&TT 

Tháng 

7 

- Chỉ đạo, Hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN thị xã tổ 

chức Đại hội Phật giáo thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

 

Phòng Nội vụ 

 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra 

tình hình sử dụng nhãn hiệu tập thể của các hiệp hội 

sản xuất và kinh doanh: gà móng Tiên Phong, dệt 

lụa Nha Xá, trống Đọi Tam.  

- Chỉ đạo sản xuất vụ mùa; phòng chống thiên tai 

Phòng Kinh tế 

Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài Thanh tra thị xã 
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chính nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2020 và 

các khoản đóng góp của học sinh đối với các 

Trường THCS 

- Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật trình 

họp HĐND thị xã giữa năm. 
Phòng Tư pháp 

Chỉ đạo tổ chức Lễ hội đền Lảnh Giang năm 2021 Phòng VH&TT 

Chỉ đạo Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai 

phương hướng nhiệm vụ 2021-2022. 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Chỉ đạo lựa chọn xây dựng triển khai các mô hình 

điểm thực hiện Đề án xây dựng nếp sống mới, xây 

dựng người Duy Tiên văn minh đô thị 

Phòng Tài 

chính – kế 

hoạch 

Chỉ đạo và Tổ chức các hoạt động, hướng dẫn các 

xã, phường kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt 

sỹ 27/7. Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

của thị xã. 

Phòng LĐ-

TB&XH 

Tổ chức kiểm tra liên ngành, chuyên ngành tủ thuốc 

tại một số Trạm Y tế xã, phường; các cơ sở kinh 

doanh Dược, dịch vụ spa, thẩm mỹ trên địa bàn. 

Phòng Y tế 

Tháng 

8 

 

Họp UBND thị xã thường kỳ. 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất hỗ 

trợ 7%; phương án cấp GCN ngoài đồng sau dồn 

đổi. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04 của Thị xã ủy, Kế 

hoạch số 64, số 56 của UBND thị xã về công tác 

bảo vệ môi trường. Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Phòng TN&MT 

Tổ chức các hoạt động VHTT-TDTT chào mừng kỷ 

niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 

02/9; Ban hành văn bản hướng dẫn triển khai mô 

hình điểm thực hiện Đề án xây dựng nếp sống mới, 

xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị 

Phòng VH&TT 

Chỉ đạo triển khai công tác điều dưỡng dã ngoại 

cho NCC năm 2021; Đôn đốc thực hiện hỗ trợ nhà 

ở cho NCC, người nghèo 

Phòng LĐ-

TB&XH 

Tháng 

9 

Tổng hợp đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã 

hội, thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm; phương 

hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2021. 
Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - XH, đầu tư XDCB và nợ XDCB 9 tháng 

đầu năm 2021 

Phòng Tài 

chính - KH 

Rà soát, lập kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển hệ 

thống HTKT và HTXH đáp ứng tiêu chuẩn đô thị 

loại III, đặc biệt hệ thống giao thông khung và thoát 

nước thải. 

Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Phòng Quản lý 

đô thị 

- Chỉ đạo tiêm phòng vụ Thu; rà soát kết quả xây 

dựng NTM kiểu mẫu.; Chỉ đạo thành lập các HTX 
Phòng Kinh tế 
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kiểu mới.  Tổ chức HN triển khai sản xuất vụ Đông 

- Chỉ đạo Tổng hợp xét chọn các sáng kiến tiêu biểu 

năm 2021 

- Chỉ đạo tuyên truyền “Chiến dịch làm cho thế giới 

sạch hơn” năm 2021. 

- Chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

Phòng TN&MT 

Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2021 

Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Phòng Tư pháp 

Chỉ đạo tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh lưu 

trú du lịch, kinh doanh dịch vụ Karaoke, kinh 

doanh trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn. 

 

Chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 và 

Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chỉ đạo công tác 

điều tra, tổng hợp số học sinh phân luồng sau 

THCS, THPT và tổng hợp số liệu nhu cầu đào tạo 

nghề (đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS, THPT) 

theo Đề án Hướng nghiệp, đào tạo nghề, phân 

luồng và liên thông trong giáo dục – đào tạo của thị 

xã Duy Tiên, giai đoạn 2020-2030 

Phòng GD&ĐT 

Tổ chức kiểm tra liên ngành ATTP các cơ sở sản 

xuất trước, trong và sau Tết trung thu; Kiểm tra môi 

trường nước tại các nhà máy nước trên địa bàn. 

Phòng Y tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 

10 

Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng 

thị thị xã năm 2021 
Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Ban CHQS  

 

Các đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

Chỉ đạo bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022 
Phòng Nội vụ 

Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng tại các xã, phường 

Thanh tra 

- Chỉ đạo Kiểm tra việc triển khai áp dụng, duy trì 

và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Chỉ đạo sản xuất vụ 

đông 2021; làm thủy lợi nội đồng; phòng chống 

thiên tai. 

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp đang 

hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhân 

ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 
Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

Phòng Kinh tế 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 09/11 

Phòng Tư pháp 

Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có 

thu nhập trung bình năm 2021 

Phòng LĐ-

TB&XH 

Chỉ đạo việc thẩm định công nhận tuyến phố văn minh; 

Tuyên truyền kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 
Phòng VH&TT 

Chỉ đạo kiểm tra liên ngành về lĩnh vực y tế tư nhân 

trên địa bàn thị xã 
Phòng Y tế 

Tháng 

11 

Rà soát kế hoạch phát triển kinh tế - XH và dự 

toán thu chi ngân sách năm 2021. 
Chủ 

tịch 

Phòng Tài 

chính - KH 
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Chỉ đạo đánh giá cán bộ, công chức năm 2021 UBND 

thị xã 
Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

 

Chỉ đạo tổ chức sơ, khám tuyển chuẩn bị cho giao 

quân năm 2022 
Ban CHQS 

Tổ chức thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị tai nạn 

giao thông, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân kỷ 

niệm “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử 

vong do tai nạn giao thông” 

Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

 

Phòng Quản lý 

đô thị 

Sơ kết thực hiện các mô hình phát triển sản xuất 

nông nghiệp. Chỉ đạo thẩm định, xét duyệt sản 

phẩm OCOP 

Phòng Kinh tế 

Chỉ đạo rà soát danh mục thu hồi, chuyển mục đích 

sử dụng đất lúa trên địa bàn thị xã. Chỉ đạo kiểm 

tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện năm 2021 

đối với Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường của thị xã giai đoạn 2020-2030. 

 

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm học 

2020-2021. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 
Phòng GD&ĐT 

- Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành 

lập Mặt trận dân tộc thống nhất VN. 

- Đánh giá cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn 

hóa; phường đạt chuẩn văn minh đô thị 

- Chỉ đạo tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể 

thao thị xã lần thứ IX năm 2021. 

Phòng VH&TT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 

12 

Tổng hợp các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2020, 

dự kiến các chỉ tiêu KT-XH năm 2021 phục vụ kỳ 

họp HĐND thị xã; Hướng dẫn HĐND các xã, 

phường tổ chức kỳ họp theo quy định. 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

Chỉ đạo Hội Doanh nghiệp thị xã tổ chức Đại hội 

lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026 

- Hướng dẫn tổ chức Lễ Noel năm 2021; 

- Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. 

Phòng Nội vụ 

- Tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển KT-

XH và dự toán ngân sách năm 2021, xây dựng chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách 

và phân bổ dự toán chi ngân sách thị xã năm 2022. 

- Giao chỉ tiêu kế hoạt phát triển kinh tế - xã hội; dự 

toán thu, chi ngân sách năm 2022. 

Phòng Tài 

chính - KH 

- Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 77 năm ngày 

thành lập QĐNDVN; 33 năm ngày hội quốc phòng 

toàn dân. 

- Tổng kết công tác QPQS năm 2021 
Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

thị xã 

 

Ban CHQS 

Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức lễ Noel năm 

2021 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. 
Phòng Nội vụ 

Kiểm tra công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn, xử 

lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các 

xã, phường. 

Thanh tra  

- Sơ kết xây dựng nông thôn mới; Phòng Kinh tế 
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- Tổng kết sản xuất vụ xuân 2021; Chỉ đạo thu hoạch 

cây vụ đông, chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2022. 

Chỉ đạo thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật 

trình kỳ họp HĐND thị xã cuối năm 
Phòng Tư pháp 

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra ATVSP tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn và khám tuyển nghĩa 

vụ quân sự năm 2022. Phòng y tế 

Trung tâm y 

tế, BCHQS, 

Các đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án Hướng 

nghiệp, đào tạo nghề, phân luồng và liên thông 

trong Giáo dục – Đào tạo của thị xã Duy Tiên, giai 

đoạn 2020-2030 

 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Các đơn vị liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để nâng cao chất lượng các hội nghị của Ủy ban nhân dân thị xã, Thủ trưởng các 

cơ quan được phân công chủ trì trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo văn bản và chịu trách 

nhiệm về nội dung văn bản của đơn vị. 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường cụ thể hóa chương trình công tác 

của UBND thị xã và xây dựng chương trình công tác của đơn vị mình sát thực, đảm 

bảo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, thời gian hoàn thành trước ngày 25 

tháng 01 năm 2021. 

Giao phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thị xã theo dõi kết 

quả thực hiện chương trình công tác của các cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (để thay báo cáo); 

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị chuyên môn và liên quan; 

- UBND các xã, phường. 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Liên 
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