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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Duy Tiên, ngày 05  tháng 01 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 01 năm 2022 

 

Căn cứ Chương trình Công tác năm 2022 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 01 năm 2022 như sau: 

 

STT 
Ngày, 

tháng 
Nội dung công việc 

Cơ quan  

tham mưu 

Cơ quan  

phối hợp 
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01-09 

Ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ bảo 

đảm an ninh, trật tự năm 2022 trên 

địa bàn thị xã 

Công an thị xã 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Ban hành Chỉ thị về công tác quốc 

phòng - quân sự địa phương năm 

2022; Quyết định giao chỉ tiêu huấn 

luyện QNDB năm 2022. 

Ban CHQS thị xã 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

- Chỉ đạo thu hoạch cây vụ Đông, và 

chuẩn bị điều kiện sản xuất vụ Xuân;  

- Chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, 

giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm, thủy cầm;  

- Chỉ đạo các xã tiếp tục hoàn thiện 

các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng 

NTM kiểu mẫu; 

- Chỉ đạo công tác quản lý thị trường, 

chống buôn bán, gian lận thương mại 

và hàng giả trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán 

Phòng 

Kinh tế thị xã 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn 

giao thông trong dịp Tết Nguyên đán  

Phòng 

Quản lý đô thị  

thị xã 

Các  cơ quan, đơn 

vị, các xã, 

phường liên quan 
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Đôn đốc, hướng dẫn một số xã, 

phường giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo và những vụ việc phức tạp. 

Thanh tra thị xã 
Các cơ quan, đơn 

vị  liên quan 

Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn 

 

Phòng 

Y tế thị xã 

Trung tâm y tế, 

các cơ quan, đơn 

vị liên quan, các 

xã, phường 
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10-16 

Chỉ đạo các điều kiện phục vụ sản 

xuất vụ Xuân 
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  

- 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 có liên quan 

Chỉ đạo quản lý chặt chẽ trật tự đô 

thị; quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất 

lượng công trình xây dựng. 

 

Phòng 

Quản lý đô thị thị 

xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Tổ chức Hội nghị tổng kết phong 

trào thi đua yêu nước năm 2021, phát 

động phong trào thi đua yêu nước 

năm 2022 

Phòng Nội vụ, 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên 

đán cho người có công, gia đình 

chính sách và hộ nghèo trên địa bàn 

Phòng LĐTB&XH 

thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn Phòng 

Y tế thị xã 

Trung tâm y tế, 

các cơ quan, đơn 

vị liên quan, các 

xã, phường 

3 17-23 

Kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh 

doanh giống, vật tư nông nghiệp;  

ban hành Kế hoạch phòng, chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 

và thủy sản năm 2022 

Phòng 

Kinh tế thị xã 

 

Các  cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn 

 

Phòng 

Y tế 

Trung tâm y tế, 

các cơ quan, đơn 

vị liên quan, các 

xã, phường 

4 24-31 
- Chỉ đạo sản xuất, tiêm phòng vụ Xuân;  

- Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

Phòng 

Kinh tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 
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Lễ phát động Tết  trồng cây xã, phường 

- Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền 

mừng Đảng, mừng xuân. 

-  Hoàn thành công tác chuẩn bị Lễ 

hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 

Phòng  

Văn hóa và TT 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND 

các xã, phường thực hiện ra quân 

Tổng VSMT, thu gom, vận chuyển, 

xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

trước, trong, sau dịp Tết nguyên đán 

Nhâm dần  

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức 

giao nhận quân năm 2022 
Ban Chỉ huy quân 

sự 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan, các 

xã, phường 

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Ủy ban nhân dân thị xã sẽ thông báo 

sau. Căn cứ Chương trình công tác năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, phường đăng ký lịch công tác tháng 2 năm 2022 trước ngày 22/01/2022./. 

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 (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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