
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

Số:        /CTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Duy Tiên, ngày     tháng 02  năm 2021 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 02 năm 2020 

 

Căn cứ Chương trình Công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên; 

Xét đề nghị của các cơ quan, đơn vị của thị xã. Ủy ban nhân dân thị xã ban hành 

Chương trình Công tác tháng 02 năm 2021 như sau: 
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01-06 

- Chỉ đạo gieo cấy vụ Xuân; các 

mô hình phát triển sản xuất nông 

nghiệp năm 2021 

- Ban hành Kế hoạch phòng, chống 

dịch bệnh năm 2021; Kiện toàn 

BCĐ phòng, chống dịch bệnh năm 

2021. 

- Ban hành Kế hoạch phát triển 

chăn nuôi bò sữa, bò thịt, bò sinh 

sản năm 2021; Kiện toàn BCĐ  

phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt, 

bò sinh sản năm 2021; 

- Ban hành Kế hoạch hành động 

đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông 

nghiệp năm 2021 

 - Kiện toàn BCĐ XD NTM, Văn 

phòng điều phối xây dựng nông 

thôn mới năm 2021. 

Phòng 

Kinh tế thị xã 

Các  cơ quan 

liên quan, 

UBND các xã, 

phường 

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, xây dựng 

và chỉnh trang phát triển đô thị. 

Phòng 

Quản lý đô thị 

thị xã 

Các  cơ quan, 

đơn vị, các xã, 

phường liên 

quan 
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Triển khai quy trình bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm 

kỳ 2021-2026 (trong tháng 02) 

Phòng 

Nội vụ thị xã 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

thị xã 

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, 

UBND 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 thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

Đôn đốc, hướng dẫn một số xã, 

phường giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo và những vụ việc phức tạp xã, 

phường: Tiên Sơn, Đồng Văn,…. 

Thanh tra thị xã 
Các cơ quan, 

đơn vị  liên quan 

- Thăm tặng quà nhân dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu cho người có 

công, gia đình chính sách và hộ 

nghèo trên địa bàn 

Phòng 

LĐTB&XH thị 

xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn 

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát 

thuốc, mỹ phẩm không được phép 

lưu hành tại các cơ sở Dược, Mỹ 

phẩm trên địa bàn. 

Phòng 

Y tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan 

- Tập trung tuyên truyền các hoạt 

động mừng Đảng quang vinh, 

mừng xuân Tân Sửu năm 2021 

- Chỉ đạo tổ chức Chợ hoa xuân 

Tân Sửu năm 2021 

Phòng 

 Văn hóa &TT 

Trung tâm văn 

hóa – Thể thao, 

Các cơ quan liên 

quan, UBND 

các xã, phường 
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07-13 

- Chỉ đạo gieo cấy vụ Xuân; các 

mô hình phát triển sản xuất nông 

nghiệp năm 2021 

- Chỉ đạo kiểm tra, nắm bắt tình 

hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm để có biện pháp phòng trừ kịp 

thời khi có dịch bệnh xảy ra trên 

đàn gia súc, gia cầm. 

Phòng 

Kinh tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

- Chỉ đạo Thẩm định thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán các công 

trình sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước do UBND thị xã, UBND xã, 

phường làm chủ đầu tư. 

Phòng 

Quản lý đô thị 

thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

- Chỉ đạo công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Phòng 

Y tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan. 

Trạm Y tế các 

xã, phường 

3 14-20 

Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân; Chỉ đạo 

tiêm phòng vụ Xuân 

- Tổ chức Tết trồng cây 

Phòng 

Kinh tế thị xã 

 

Các  cơ quan 

liên quan, 

UBND các xã, 

phường 

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn 

 

Phòng 

Y tế 

Trung tâm y 

tếTrung tâm y 

Trạm Y tế các 

xã, phường 

4 21-28 

Chỉ đạo tổ chức lễ giao quân năm 

2021 
Ban CHQS 

thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

- Chỉ đạo sản xuất, tiêm phòng vụ 

Xuân; Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. 

- Ban hành Kế hoạch tiêm phòng 

vụ Xuân và Kế hoạch thực hiện 

tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng. 

- Hướng dẫn các xã xây dựng kế 

hoạch thực hiện Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm, đăng ký sản 

phẩm tham gia chương trình OCOP 

năm 2021 

Phòng 

Kinh tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND 

các xã, phường 
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- 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 

 

Chỉ đạo công tác rà soát, lập quy 

hoạch chung xây dựng thị xã Duy 

Tiên 

Phòng Quản lý 

đô thị 

 

Đơn vị tư vấn, 

các  cơ quan liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

- Ban hành Kế hoạch tuyên truyền 

cải cách hành chính năm 2021. 

- Ban hành Công văn hướng dẫn 

đăng ký các danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng năm 2021 

Phòng 

Nội vụ thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND 

các xã, phường 

- Chỉ đạo cồng tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn 
Phòng 

Y tế thị xã 

Các cơ sở Dược, 

YHCT 

- Đôn đốc, hướng dẫn một số xã, 

phường giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo  

- Kiểm tra, xác minh giải quyết vụ 

việc khiếu nại, tố cáo phát sinh 

khác (nếu có) 

Thanh tra thị xã 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Ủy ban nhân dân thị xã sẽ thông báo 

sau. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đăng ký lịch công tác tháng 3 

năm 2021 trước ngày 25/02/2020./. 

Nơi nhận: 
- TT Thị ủy, TTHĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã (chỉ đạo); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (thực hiện); 

- UBND các xã, phường (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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