ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ DUY TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 526 /CTr-UBND

Duy Tiên, ngày 04 tháng 6 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác tháng 6 năm 2021
Căn cứ Chương trình Công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên;
Căn cứ đề nghị của các cơ quan, đơn vị của thị xã; Ủy ban nhân dân thị xã ban hành
Chương trình Công tác tháng 6 năm 2021 như sau:
STT

Ngày,
tháng

Nội dung công việc

Cơ quan tham
mưu

- Chỉ đạo thu hoạch lúa Xuân, làm đất gieo
cấy vụ Mùa theo khung thời vụ
- Đôn đốc phát triển các mô hình sản xuất và
Phòng Kinh tế thị
công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia
xã
súc, gia cầm.
- Hướng dẫn phường Duy Minh hoàn thành
việc giải thể Hợp tác xã DVNN.
- Chỉ đạo nắm tình hình địa bàn, đảm bảo
Ban CHQS,
quốc phòng – an ninh trên địa bàn
- Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức
Công an
diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2021.
Thực hiện công tác quản lý bảo vệ kết cấu
Phòng Quản lý đô
hạ tầng công trình giao thông, giải tỏa hành
thị thị xã
lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt
- Kiểm tra tiến độ xây dựng phương án cấp
GCNQSD đất hỗ trợ 7% tại các xã, phường.
Phòng Tài nguyên
- Phê duyệt phương án xử lý cấp GCNQSD
và MT thị xã
đất cho các trường hợp tồn sót khi thực hiện
Kế hoạch số 566 (theo Kết luận 47-KL/TU).
- Chỉ đạo thực hiện việc 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,
Thanh tra thị xã
phường Yên Bắc.
- Đôn đốc, hướng dẫn một số xã, phường giải
quyết đơn khiếu nại, tố cáo và những vụ việc
phức tạp xã, phường đang giải quyết
Vận động quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2021 cấp
thị xã và xã, phường. Triển khai tháng hành
Phòng LĐđộng trẻ em năm 2021. Tặng quà cho trẻ em
TB&XH thị xã
có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng trẻ em
Phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh có
Phòng Văn hóa và
điều kiện.
Thông tin

Cơ quan phối hợp

Các cơ quan liên quan,
UBND các xã, phường

Các cơ quan liên quan,
UBND các xã, phường

Các cơ quan liên quan
Các cơ quan liên quan,
UBND các xã, TT

Các cơ quan liên quan,
UBND phường Duy
Minh, Yên Bắc

Các cơ quan liên quan,
UBND các xã, phường
Các cơ quan liên quan,
UBND các xã, phường
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Chỉ đạo hoàn thành năm học đối với các cấp
Phòng Giáo dục
học trên địa bàn. Chỉ đạo hướng dẫn ôn tập
và Đào tạo
cho học sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT
Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống
Phòng Y tế thị xã
dịch Covid-19, đảm bảo ATTP trên địa bàn
Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm
Văn phòng
vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, HĐND&UBND
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
thị xã
Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
Phòng Nội vụ thị
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
xã
kỳ 2021-2026
Tổng hợp 15 chỉ tiêu thực hiện kế hoạch phát
Phòng Tài chính –
triển kinh tế - XH, đầu tư XDCB và nợ XDCB
KH thị xã
6 tháng đầu năm 2021.
Đôn đốc các xã thực hiện các chỉ tiêu xây
dựng NTM kiểu mẫu
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07/6-13/6

UBND các xã, phường,
các trường học
Các cơ quan liên quan,
UBND các xã, phường
Các cơ quan liên quan

Các cơ quan liên quan
Các cơ quan liên quan,
UBND các xã, phường

Phòng Kinh tế 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: Đồng Văn,….
Tổ chức lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000 các khu vực phát triển đô thị, quy
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị, khu
nhà ở.
Tổ chức đoàn kiểm tra các phòng khám đa
khoa, chuyên khoa; các cơ sở kinh doanh
Dược trên địa bàn.

Thanh tra thị xã

Các cơ quan, đơn vị
liên quan

Phòng Quản lý đô
thị

Các cơ quan liên
quan

Phòng Y tế thị xã

Các đơn vị liên quan.,
UBND các xã, phường

Ban hành kế hoạch, tổ chức các hoạt động
hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Phòng Văn hóa và
TT thị xã

Các cơ quan liên quan,
UBND các xã, phường

Chỉ đạo gieo cấy lúa Mùa;
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các
chủ thể hoàn thiện phiếu đăng ký tham gia
chương trình OCOP năm 2021.
Kiểm tra các tuyến đê, các công trình phòng
chống thiên tai trong mùa mưa bão
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các
xã, phường có làng nghề xây dựng phương án
bảo vệ môi trường làng nghề..

Phòng Kinh tế thị
xã

Các cơ quan liên quan,
UBND các xã, phường

Thanh tra thị xã

Các cơ quan, đơn vị
liên quan; UBND
phường Đồng Văn
và UBND xã Yên
Nam.

Ban Chỉ huy quân
sự thị xã

UBND các xã, phường

Chỉ đạo thanh tra quản lý, sử dụng điều hành
ngân sách xã năm 2020 đối với UBND
phường Đồng Văn và UBND xã Yên Nam.
- Tổ chức Hội nghị Đảng uy Quân sự đánh
giá kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 6
tháng đầu năm, ra nghị quyết lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
- Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác QSĐP 6
tháng đầu năm 2021
- Phối hợp với Sở Xây dựng lập quy hoạch

Phòng Quản lý đô
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chung xây dựng thị xã Duy Tiên.
- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức gắn biển số nhà
trên các tuyến đường, phố trên địa bàn
- Tập trung Chỉ đạo quyết liệt công tác
phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn.
- Kiểm tra Công tác Y tế; Vệ sinh lao động;
Bếp ăn tập thể tại các Công ty, doanh nghiệp
trong KCN, cụm công nghiệp.
Chỉ đạo các hoạt động tổ chức các kỳ thi
trên địa bàn
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21/6-30/6

Tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND thị xã nhiệm
kỳ 2021-2026; bầu các chức danh HĐND,
UBND theo quy định
- Chỉ đạo gieo cấy lúa Mùa; Chỉ đạo công tác
phòng chống thiên tai;
- Chỉ đạo, đôn đốc thành lập các HTX kiểu
mới tại Mộc Nam
- Chỉ đạo, đôn đốc phường Yên Bắc thực hiện
chuyển đổi quản lý hoạt động kinh doanh chợ
(Chợ Lương)
Ban chỉ đạo 49 của thị xã hướng dẫn, đôn
đốc Hội đồng chính sách các xã, phường xét
duyệt danh sách, hồ sơ còn tồn sót theo
Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.
Ban hành văn bản hướng dẫn các xã, phường
xây dựng kế hoạch kỷ niệm 74 năm ngày
TBLS (27/7/1947-27/7/2021). Vận động
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của thị xã và xã,
phường.
- Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid
– 19 trên địa bàn
- Tổ chức giám sát thuốc không được phép
lưu hành tại các cơ sở Dược trên địa bàn.

thị thị xã

Các cơ quan liên quan

Phòng Y tế thị xã

Các cơ quan liên quan,,
các doanh nghiệp
trong KCN,
CCN

Phòng Giáo dục
và Đào tạo và các
trường THPT
Văn phòng
HĐND&UBND
Phòng Nội dung

UBND các xã, phương;
các trường học
Cơ quan, đơn vị liên
quan, UBND các xã,
phường

Phòng Kinh tế thị
xã

Các xã, phường

Ban Chỉ huy quân
sự thị xã

UBND các xã, phường

Phòng Lao động –
TB&XH

Cơ quan, đơn vị liên
quan, UBND các xã,
phường

Phòng Y tế thị xã

Các cơ quan 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 đăng ký lịch công tác tháng 7 năm 2021 trước ngày
25/6/2021./.
Nơi nhận:
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (để báo cáo);
- 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

