
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 3  năm 2021 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 03 năm 2021 

 

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 03 năm 2021 như sau: 

STT Ngày, tháng Nội dung công việc Cơ quan tham mưu Cơ quan phối hợp 
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01-06 

- Chỉ đạo chuyển trọng tâm sang chăm sóc 

lúa vụ Xuân; theo dõi các mô hình phát triển 

sản xuất nông nghiệp 

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình 

phòng chống thiên tai, xác định trọng điểm 

công trình phòng chống thiên tai năm 2021 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm 

phòng vụ Xuân; Kế hoạch phòng chống dịch 

bệnh Lở mồm long móng trên đàn gia súc, 

Kế hoạch phát triển đàn bò sữa, bò thịt. 

- Đôn đốc, vận động các tổ chức, cá nhân 

đăng ký các ý tưởng tham gia Chương trình 

OCOP đợt 1 năm 2021. 

- Đôn đốc các xã rà soát, đánh giá và triển 

khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây 

dựng nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thiện 

các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng và 

nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa  

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 

- Tổ chức Hội nghị bàn giải pháp xử lý các 

sai phạm về đất đai, xây dựng công  trình tôn  

giáo,  tín ngưỡng ở một số xã, phường 

Phòng  

Nội vụ thị xã 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; UBND 

các xã, phường: Tiên 

Ngoại, Chuyên 

Ngoại, Yên Bắc 

- Ủy ban bầu cử thị xã ban hành văn bản 

công bố danh sách đơn vị bầu cử và số đại 

biểu HĐND thị xã được bầu ở mỗi đơn vị 

bầu cử. 

 

- Ủy ban bầu cử thị xã chỉ đạo các xã, 

phường ban hành văn bản công bố danh sách 

đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND xã, 

phường được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử 

- Các cơ quan, đơn 

vị liên quan, các xã, 

phường 

   

 

Ban hành Đề án cải cách hành chính, nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

giai đoạn 2020 - 2030 

- Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã tổ chức 

lễ giao, nhận quân năm 2021. Ban Chỉ  huy QS  

thị xã 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các xã, 

phường 
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- Kiểm tra tiến độ xây dựng phương án cấp 

GCNQSD đất hỗ trợ 7% tại các xã, phường. 

- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng tuần lễ nước 

sạch VSMT; kế hoạch kiểm tra công tác bảo 

vệ môi trường. 

Phòng 

 TN&MT 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 xây dựng nhà văn 

hóa phường Duy Minh; Nhà lớp học 3 tầng 9 

phòng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu 

học Tiên Yên, phường Yên Bắc, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam. 

Thanh tra thị xã 
Các cơ quan, đơn vị  

liên quan 

Chỉ đạo Tuyên truyền cổ động trực quan 

chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 

tháng 3: 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 

và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20/3; 90 năm ngày thành 

lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

(26/3/1931-26/3/2021); 75 năm ngày truyền 

thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam 

(27/3/1946 - 27/3/2021)...  

Văn hóa và thông tin 

 

Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao; UBND các 

xã, phường 

Kiêṇ toàn Ban chỉ đaọ, xây dưṇg kế hoac̣h tổ 

chức Tháng An toàn VSLĐ lần thứ 5 năm 

2021. 

Phòng 

 LĐTB&XH thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các xã, 

phường 

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm 

tra, hậu kiểm về ATTP năm; kế hoạch đảm 

bảo ATTP năm.  

Phòng Y tế thị xã 
Các cơ quan liên 

quan 
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07-17 

- Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ  cây trồng vụ 

Xuân; theo dõi các mô hình, đề án phát triển 

sản xuất nông nghiệp; Sơ kết sản xuất vụ 

Xuân. 

- Chỉ đạo đăng ký và tổ chức tiêm phòng vụ 

Xuân; kiểm tra, nắm bắt tình hình dịch bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm. 

- Chỉ đạo xây dựng phương án PCTT và 

TKCN năm 2021. 

Phòng  

Kinh tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các xã, 

phường 

- Ủy ban bầu cử thị xã ban hành quyết định 

thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu 

HĐND thị xã một Ban bầu cử đại biểu 

HĐND. 

- Chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại 

biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Phòng  

Nội vụ thị xã 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan, các xã, 

phường 

- Tổ chức Hội nghị Hiệp đồng huấn luyện 

lực lượng dự bị động viên năm 2021 giữa địa 

phương với các đơn vị nhận nguồn. 

- Hội đồng GDQPAN tổ chức Hội nghị tổng 

kết công tác GDQPAN năm 2020 và triển 

khai kế hoạch công tác GPQPAN năm 2021 

Ban CHQS thị xã Các xã, phường 

Chỉ đạo 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 thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 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 

Hướng dẫn tuyên truyền Bầu cử đại biểu 

quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Phòng 

Văn hóa và thông tin 

Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao; UBND các 

xã, phường 
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- 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,..  

- Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác chăm 

sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa 

bàn. 

Phòng  

Y tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan. 

Trạm Y tế các xã, 

phường 

3 14-20 

- Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ cây trồng vụ 

Xuân. Đôn đốc xây dựng vườn NTM kiểu 

mẫu;  

- Chỉ đạo công tác tiêm phòng vụ Xuân; 

kiểm tra, nắm bắt tình hình dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm.  

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì 

áp dụng và cải tiến hệ thống chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 

Phòng  

Kinh tế thị xã 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các xã, 

phường 

 

Tổ chức gắn biển số nhà trên các tuyến 

đường, phố trên địa bàn 

Phòng  

Quản lý đô thị 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các xã, 

phường 

Chỉ đạo tổ chức Lễ ra quân và huấn luyện 

cho LLVT thị xã.  Ban CHQS 
Các cơ quan liên 

quan, các xã, phường 

Ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội 

Cựu thanh niên xung phong các xã, phường 
Phòng  

Nội vụ thị xã 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan, các xã, 

phường 

Ban hành Kế hoạch giải quyết việc làm – đào 

tạo nghề và chương trình giảm nghèo năm 

2021. 

 

Phòng 

 LĐ-TB&XH 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  
Thanh tra thị xã 

Các cơ quan, đơn vị  

liên quan, UBND các 

xã, phường 

4 21-31 

- Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ  cây trồng vụ 

Xuân; theo dõi các mô hình, đề án phát triển 

sản xuất nông nghiệp. 

- Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát 

triển nông nghiệp đô thị Duy Tiên theo 

hướng sinh thái giai đoạn 2020-2030 và Kế 

hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp giai 

đoạn 2021-2025 

- Chỉ đạo công tác tiêm phòng vụ Xuân; 

kiểm tra, nắm bắt tình hình dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm. 

- Hướng dẫn thành lập HTX kiểu mới tại xã 

Mộc Nam 

- Giao ban Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn 

mới Quý I 

 

Phòng Kinh tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các xã, 

phường 

Chỉ đạo lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

khu trung tâm hành chính thị xã 
Phòng 

 Quản lý đô thị 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các xã, 

phường 
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Tổ chức kiểm tra liên ngành, chuyên ngành 

cơ sở Dược, Thực phẩm chức năng, phòng 

chẩn trị Y học cổ truyền trên địa bàn 

Phòng Y tế thị xã 
Các cơ sở Dược, 

YHCT 

Tổ chức Kỷ niệm 86 năm Ngày Truyền 

thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 

28/3/2021) 

 

Ban CHQS 
UBND các xã, 

phường 

 Đôn đốc, tổ chức Tháng hoạt động thể dục 

thể thao cho mọi người và Ngày chạy 

Olimpic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn thị 

xã năm 2021. 

 

Phòng Văn hóa&TT 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan, UBND 

các xã, phường 

Đôn đốc, hướng dẫn một số xã, phường giải 

quyết đơn khiếu nại, tố cáo  Thanh tra thị xã 
Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

- Tổ chức các hoaṭ đôṇg ngày công tác xa ̃hôị 

Viêṭ Nam 25/3/2021; 

 

Phòng Lao động-

TB&XH 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan; 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 2021 trước ngày 

25/3/2021./. 

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 (biêt, thực hiện); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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