
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

Số: 141 /CTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Duy Tiên, ngày 28  tháng 02 năm 2023 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 03 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 ban hành Chương 

trình công tác tháng 03 năm 2023 như sau: 

STT 
Ngày, 

tháng 
Nội dung công việc 

Cơ quan tham 

mưu 
Cơ quan phối hợp 
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01-05 

- Chỉ đạo Ra quân huấn luyện năm 2023. 

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và 

thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an 

nhân dân năm 2023 

Ban CHQS 

Công an thị xã 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan, các 

xã, phường 

- Chỉ đạo chăm sóc lúa và cây màu vụ 

Xuân; theo dõi các mô hình phát triển sản 

xuất nông nghiệp năm 2023. 

- Chỉ đạo công tác tiêm phòng vụ Xuân 

trên địa bàn. 

- Chỉ đạo công tác XD NTM, NTM nâng 

cao. Chỉ đạo, lựa chọn xã Yên Nam đăng 

ký xã đạt NTM nâng cao năm 2023 

Phòng 

Kinh tế thị xã 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Kiểm tra thường xuyên, định kỳ công tác 

quản lý chất lượng và nghiệm thu công 

trình xây dựng trên địa bàn 

Phòng  

Quản lý đô thị 

 thị xã 

Các  cơ quan, đơn 

vị, các xã, phường 

liên quan 

Báo cáo các chỉ tiêu, tiêu chí về phát triển 

kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 

Phòng Tài chính – 

Kế hoạch 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo 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, Yên Bắc, Bạch Thượng, Đồng Văn 

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 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, Yên 

Bắc, Bạch Thượng, 

Đồng Văn  

Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản 

lý nhà nước về đất đai, môi trường, 

khoáng sản trên địa bàn. 

Phòng Tài nguyên 

– Môi trường 

Các cơ quan, đơn 

vị  liên quan, 

UBND các xã, 

phường 



 2 
Chỉ đạo tuyên truyền chào mừng kỷ niệm: 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ngày Quốc tế 

Hạnh phúc 20/3; Ngày thành lập Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; 

Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể 

thao Việt Nam 27/3 

Phòng Văn hóa và 

thông tin 

 

Trung tâm Văn hóa 

– Thể thao; UBND 

các xã, phường 

Chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra, hậu 

kiểm về ATTP năm; kế hoạch đảm bảo 

ATTP năm 2023.   

Phòng Y tế thị xã 
Các cơ quan liên 

quan 
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06-12 

- Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan và xã 

Tiên Sơn hướng dẫn các quy trình thủ tục 

hợp nhất 03 HTXDVNN (Đọi Sơn, Châu 

Sơn, Tiên Phong. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường tổ 

chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê 

điều; xây dựng Kế hoạch PCTT, phương 

án ứng phó thiên tai năm 2023 

Phòng  

Kinh tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

- Hội đồng chính sách thị xã chỉ đạo Hội 

đồng chính sách các xã, phường đẩy 

nhanh xét duyệt danh sách, hồ sơ các đối 

tượng theo Quyết định 49, 62 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Ban CHQS thị xã Các xã, phường 

Chỉ đạo đăng ký các danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng năm 2023 

Phòng 

Nội vụ 

Các cơ quan,  

đơn vị liên quan, 

các xã, phường 

 Lập Chương trình phát triển đô thị thị xã 

Duy Tiên đến năm 2030, Quy chế quản 

lý kiến trúc 

Phòng  

Quản lý đô thị 

 thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo Thanh tra công tác quản lý, đầu tư 

xây dựng cơ bản đối với dự án: Nâng cấp, 

cải tạo trường mầm non phường Đồng 

Văn; Xây dựng nhà lớp học 9 phòng 

trường Tiểu học và THCS xã Tiên Ngoại 

Thanh tra thị xã 

Các cơ quan, đơn 

vị  liên quan, 

UBND các xã, 

phường: Đồng 

Văn, Tiên Ngoại 

- Chỉ đạo tăng cường bảo đảm ATTP 

trong phòng, chống ngộ độc thực phẩm, 

đảm bảo ATTP phòng chống dịch Covid-

19 trong gia đình, tại các bếp ăn tập thể, 

bếp ăn bán trú, khách sạn, nhà hàng,..  

Phòng  

Y tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan. 

Trạm Y tế các xã, 

phường 

3 13-19 

Chỉ đạo chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức cấp huyện và công 

chức cấp xã 

 

Phòng 

Nội vụ 

Các cơ quan,  

đơn vị liên quan, 

các xã, phường 

 Phối hợp chỉ đạo tổ chức tập huấn cấp mã 

số vùng trồng. 

Phòng  

Kinh tế thị xã 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các 

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

xuất dự án các khu đô thị, khu nhà ở.  

- Chỉ đạo cấp giấy phép xây dựng nhà. 

Phòng  

Quản lý đô thị 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn một số xã, 

phường giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 

và những vụ việc phức tạp xã, phường.  

- 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, 

UBND các xã, 

phường 

Chỉ đạo Tổ chức tập huấn nâng cao năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và 

GVMN cốt cán đảm bảo chất lượng 

GDMN  

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thị xã 

Các trường mầm 

non trên địa bàn 

Ban hành Kế hoạch giải quyết việc làm – 

đào tạo nghề và chương trình giảm nghèo 

năm 2023. 

Phòng 

 LĐ-TB&XH thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

4 20-31 

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 các cơ quan chuyên môn tổ 

chức rà soát, đánh giá các tiêu chí, chỉ 

tiêu, hồ sơ minh chứng xây dựng nông 

thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới 

của xã Chuyên Ngoại, Trác Văn để trình 

các cấp thẩm định. 

 - Giao ban Ban Chỉ đạo xây dựng NTM 

Quý I; Hưởng ứng giờ trái đất năm 2023 

Phòng  

Kinh tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

- Chỉ đạo hẩm định dự toán, thiết kế 

BVTKTC các công trình do UBND xã, 

phường và thị xã làm chủ đầu tư theo 

phân cấp 

Phòng 

 Quản lý đô thị 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Tổ chức Kỷ niệm 88 năm Ngày Truyền 

thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 

28/3/2023) 
 

Ban CHQS 

Thị xã 

UBND các xã, 

phường 

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 đăng ký lịch công tác tháng 4 năm 2023 trước ngày 

23/3/2023./. 

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

- Lãnh đạo UBND thị xã (chỉ đạo); 

- Phó 02 ban HĐND thị xã; 

- Các cơ quan chuyên môn (thực hiện); 

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

- UBND các xã, phường (biêt, thực hiện); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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