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Số: 47 /CTr-UBND 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Duy Tiên, ngày  27 tháng 01 năm 2023 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 02 năm 2023 

 

Căn cứ Chương trình Công tác năm 2023 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 Duy Tiên ban 

hành Chương trình Công tác tháng 02 năm 2023 như sau: 

 

STT 
Ngày, 

tháng 
Nội dung công việc 

Cơ quan  

tham mưu 

Cơ quan  

phối hợp 

1 01-05 

 Tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 02 

năm 2023 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

thị xã 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo lực lượng vũ trang và các xã, 

phường tổ chức cấp phát quân tran, tặng 

quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường 

nhập ngũ và làm tốt công tác chuẩn bị 

các điều kiện cho Lễ giao nhận quân 

năm 2023. 

Ban CHQS 

Công an 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan, 

UBND các xã, 

phường 

- Chỉ đạo làm đất, gieo mạ phục vụ gieo 

cấy vụ Xuân theo lịch thời vụ chỉ đạo; 

trồng cây màu vụ Xuân 

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc xã Chuyên 

Ngoại, Trác Văn hoàn thiện hồ sơ minh 

chứng trong xây dựng NTM nâng cao để 

trình các cấp thẩm định. 

Phòng 

Kinh tế thị xã 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

- Chỉ đạo Kiểm tra thường xuyên, định kỳ 

công tác quản lý chất lượng và nghiệm thu 

công trình xây dựng trên địa bàn. 

- Thực hiện công tác quản lý bảo vệ kết 

cấu hạ tầng công trình giao thông, giải 

tỏa hành lang an toàn giao thông đường 

bộ, đường sắt . 

Phòng  

Quản lý đô thị 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan, 

UBND các xã, 

phường; các đơn 

vị quản  
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- Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh theo 

mùa trên địa bàn 

Phòng 

Y tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tặng quà 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023 cho các đối tượng Chính 

sách NCC, BTXH, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân 

dịp Tết Nguyên đán năm 2023 báo cáo 

UBND tỉnh, Sở Lao động – TB&XH 

- Chỉ đạo các ngành liên quan nắm bắt tình 

hình lao động trở lại làm việc tại các doanh 

nghiệp sau Tết Nguyên đán Quý Mão. 

Phòng Lao động 

– TB&XH 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

 Chỉ đạo công tác tuyên truyền các hoạt 

động mừng Đảng quang vinh, mừng 

xuân Quý Mão năm 2023 

Phòng 

Văn hóa &TT 

Trung tâm văn 

hóa – Thể thao, 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

 

2 

 

06-12 

- Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 

đảm bảo đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng luật. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – 

Quân sự địa phương năm 2023. 

Ban CHQS 

UBND, Ban 

CHQS các xã, 

phường. 

- Chỉ đạo gieo cấy vụ Xuân; các mô hình 

phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2023 

- Kiểm tra, nắm bắt tình hình dịch bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm  

Phòng 

Kinh tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

- Lập Chương trình phát triển đô thị thị 

xã Duy Tiên đến năm 2030, Quy chế 

quản lý kiến trúc (trong tháng) 

Phòng 

Quản lý đô thị 

thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

- Chỉ đạo cơ quan liên quan, UBND xã 

Tiên Sơn hướng dẫn quy trình, thủ tục 

hợp nhất 3 HTXDVNN Đọi Sơn, Châu 

Sơn, Tiên Phong 

Phòng 

Kinh tế thị xã 

 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND xã 

Tiên Sơn 

3 13-19 

Ban hành Kế hoạch công tác văn thư lưu 

trữ và Kế hoạch công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2023 
Phòng Nội vụ 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

- Lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đề 

xuất dự án các khu đô thị, khu nhà ở; Lập 

quy hoạch chi tiết và đề xuất dự án đầu tư 

nghĩa trang nhân dân thị xã (trong tháng) 

Phòng 

Quản lý đô thị 

thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 
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Chỉ đạo công tác thanh tra trách nhiệm 

đối với Chủ tịch UBND các xã, phường: 

Duy Hải, Tiên Nội, Tiên Ngoại, Yên 

Nam, Mộc Nam, Chuyên Ngoại, Trác 

Văn, Hòa Mạc trong việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống 

tham nhũng và việc cấp GCNQSD đất; 

Thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây 

dựng cơ bản đối với dự án:  Xây dựng 

nhà lớp học 6 phòng 3 tầng và các hạng 

mục phụ trợ trường THCS  phường Hòa 

Mạc; Xây dựng nhà lớp học 6 phòng 3 

tầng và các hạng mục phụ trợ trường 

THCS phường Hòa Mạc. 

Thanh tra thị xã 

Các cơ quan, đơn 

vị  liên quan, 

UBND các xã, 

phường: Duy 

Hải, Tiên Nội, 

Tiên Ngoại, Yên 

Nam, Mộc Nam, 

Chuyên Ngoại, 

Trác Văn, Hòa 

Mạc 

4 20-28 

Hội nghị trực tuyến Giao ban UBND thị 

xã với UBND các xã, phường 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các cơ quan 

chuyên môn, các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan, UBND 

các xã, phường 

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện  tổ 

chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. 

- Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu huấn 

luyện QNDB năm 2023 cho các xã 

phường. Tổ chức Hội nghị Hiệp đồng 

huấn luyện lực lượng dự bị động viên 

năm 2023 giữa địa phương với các đơn 

vị nhận nguồn 

Ban CHQS thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Ban hành Công văn hướng dẫn đăng ký 

các danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng năm 2023 

Phòng Nội vụ 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Đôn đốc, hướng dẫn một số xã, thị trấn 

giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và 

những vụ việc phức tạp xã, phường: 

Đồng Văn, Duy Hải,…. 

- 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  liên quan 

Chỉ đạo các ngành liên quan nắm bắt 

tình hình nhu cầu lao động, nhu cầu việc 

làm trên địa bàn. 

Phòng Lao động 

– TB&XH 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 
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- Tổ chức, phối hợp tổ chức kiểm tra, 

giám sát thuốc, mỹ phẩm không được 

phép lưu hành tại các cơ sở Dược, Mỹ 

phẩm trên địa bàn. 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 

thầy thuốc Việt Nam 27/02 

Phòng 

Y tế thị xã 

Các cơ sở Dược, 

YHCT 

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 2023 trước ngày 25/02/2023./. 

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

- Lãnh đạo UBND thị xã (chỉ đạo); 

- Phó 02 ban của HĐND thị xã; 

- 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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