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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 12 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 12 năm 2021 như sau: 

STT Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan  

tham mưu 

Cơ quan phối 

hợp 

1 

01- 05 

Ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng 

địa phương năm 2022 

Ban Chỉ huy quân 

sự thị xã 

UBND các xã, 

phường 

Chỉ đạo các ngành, các xã, phường cày lật đất 

phục vụ cho sản xuất vụ Xuân; Hoàn thành các 

chỉ tiêu còn nợ trong XDNTM; xây dựng kế 

hoạch thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM 

kiểu mẫu năm 2022; Xây dựng mô hình "Sông 

trong ao” tại Chuyên Ngoại. Làm tốt công tác 

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.  

Phòng  

Kinh tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan; UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý chất 

lượng và nghiệm thu công trình xây dựng 

trên địa bàn 

Phòng 

Quản lý đô thị 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường  

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD 

đất 7% cho các hộ dân 

Phòng 

Tài nguyên &MT 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn 

Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

Chỉ đạo tổ chức kiểm tra liên ngành các cơ 

sở Y dược tư nhân, YHCT trên địa bàn 

Phòng Y tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, các cơ sở Y, 

YHCT 

 

Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý, sử dụng 

nguồn tài chính ngân sách nhà nước cấp 

năm 2020 và các khoản đóng góp của học 

sinh năm học 2020-2021 đối với các 

trường THCS trên địa bàn. 

Thanh tra thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 



 

 

2 

 

2 06-12 

Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ 

chức khám sức khỏe, tuyển chọn gọi công 

dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 

- Tổng kết công tác Quốc phòng địa 

phương năm 2021, triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm công tác quốc phòng địa phương 

năm 2022 

Ban Chỉ huy quân 

sự thị xã 

UBND các xã, 

phường 

- Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự dịp Noel 

- Tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị 

sự nghiệp thuộc UBND thị xã sau khi 

UBND tỉnh phê duyệt 

Phòng Nội vụ 

Văn phòng 

HĐND&UBND thị 

xã và các cơ quan 

liên quan 

Chỉ đạo lập Chương trình phát triển đô thị 

thị xã Duy Tiên đến năm 2030 

Phòng 

Quản lý đô thị 

Các cơ quan, đơn vị  

liên quan; chủ đầu 

tư dự án 

Chỉ đạo các xã, phường giải quyết đơn 

khiếu nại, tố cáo và những vụ việc phức tạp 

xã, phường. 

Thanh tra thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo tổ chức khám sức khỏe thực hiện 

nghĩa vụ quân sự thị xã năm 2021 
Phòng Y tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, đơn vị liên 

quan, các xã, 

phường  

3 13-19 

Tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu 

trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 

năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 

(22/12/2021) 

Ban CHQS 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Họp để bình xét thi đua, khen thưởng năm 

2021 

Phòng 

Nội vụ 

 

Các cơ quan liên 

quan 

Chỉ đạo 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. 

Phòng 

Quản lý đô thị 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

- Chỉ đạo các xã rà soát, tiếp tục thực hiện 

hoàn thành và nâng cao các chỉ tiêu, tiêu 

chí xây dựng NTN kiểu mẫu. 

- Chỉ đạo xử lý sự cố lún chân đê và sạt 

trượt mái đê tuyến đê Hoành Uyển trên địa 

bàn phường Bạch Thượng. 

Phòng 

Kinh tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

4 20-31 

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2022 

 

Phòng 

Nội vụ 

 

Các cơ quan 

liên quan, UBND 

các xã, phường 

- Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch 

chi tiết Khu đô thị tại phường: Bạch 

Phòng 

Quản lý đô thị 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các xã, 
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Thượng, Yên Bắc.  

- Lập Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu 

vực phía Đông Bắc phường Tiên Nội 

- Chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao 

thông đường bộ, đường sắt  

phường; các đơn vị 

quản lý đường 

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 năm 2021 (cụ thể theo từng 

tháng) và lịch công tác tháng 01 năm 2022 (theo từng tuần) gửi về UBND thị xã (qua 

Văn phòng HĐND&UBND thị xã) trước ngày 25/12/2021 . 

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện 

Nơi nhận: 
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND thị xã (để chỉ đạo); 

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

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

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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