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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 10 năm 2020 

 

Căn cứ Chương trình Công tác năm 2020 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 10 năm 2020 như sau: 

STT Ngày Nội dung công việc 
Cơ quan tham 

mưu 
Cơ quan phối hợp 

1 01- 11 

Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án số 23 

của UBND tỉnh.  

Ban Chỉ huy quân 

sự thị xã 

Các cơ quan liên 

quan 

Chỉ đạo kiểm tra công tác cải cách hành 

chính tại một số cơ quan, đơn vị, xã, phường 
Phòng Nội vụ 

Văn phòng 

HĐND&UBND thị 

xã và các cơ quan 

liên quan 

Đôn đốc thu hoạch lúa Mùa và gieo trồng 

cây vụ Đông; Chỉ đạo Triển khai tiêm phòng 

vụ thu và thực hiện tháng Vệ sinh TĐKT; 

Phối hợp đoàn chuyên ngành của Chi cục 

Chăn nuôi Thú y kiểm tra các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn 

Phòng Kinh tế thị 

xã 

Các cơ quan liên 

quan; UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo tổ chức lập, trình thẩm định, phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

đô thị trung tâm phường Tiên Nội 

Phòng 

Quản lý đô thị 

Các cơ quan liên 

quan, Chủ đầu tư 

dự án UBND 

phường Tiên Nội 

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 thu hút đầu tư, tập trung giải 

quyết những tồn tại, vướng mắc trong công 

tác GPMB trên địa bàn thị xã  

Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo Triển khai kế hoạch rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung 

bình năm 2020 

Phòng LĐTB&XH,  

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo Tổ chức kiểm tra chuyên ngành Y 

tế học đường, bếp ăn tập thể tại các trường 

học, công ty, doanh nghiệp 

Phòng Y tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, các trường 

học, công ty, doanh 

nghiệp 
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Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý, sử dụng 

nguồn tài chính ngân sách nhà nước cấp năm 

2019, 2020 và các khoản đóng góp của học 

sinh đối với các trường Mầm non trên địa 

bàn thị xã Duy Tiên năm học 2019 – 2020 

Thanh tra thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

2 12-18 

Chỉ đạo tổ chức di chuyển Sở Chỉ huy Ban 

Chỉ huy quân sự thị xã ra vị trí mới tại 

phường Yên Bắc. Chỉ đạo tổ chức phức tra 

nguồn nhập ngũ năm 2021 

Ban Chỉ huy quân 

sự thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, 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 

Các cơ quan, đơn vị  

liên quan 

Sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng 

thủy sản trên đất trồng lúa và đẩy mạnh 

thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM kiểu 

mẫu năm 2020; Chỉ đạo triển khai đề án 

phát triển đa dạng hóa sinh kế chăn nuôi gà 

thịt tại Bạch Thượng 

Phòng  

Kinh tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

- Kiểm tra tiến độ xây dựng phương án cấp 

GCNQSD đất hỗ trợ 7% tại các xã, 

phường; Phê duyệt phương án xử lý cấp 

GCNQSD đất cho các trường hợp tồn sót 

khi thực hiện Kế hoạch số 566  

Phòng  

Tài nguyên và MT  

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý, sử 

dụng đất đai, hành lang an toàn giao 

thông dọc tuyến Quốc lộ 38 và các địa 

điểm khác trên địa bàn phường Châu 

Giang. 

Thanh tra thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Tham gia Liên hoan văn hóa dân gian các 

di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam, lần thứ IV, 

năm 2020 

Phòng Văn hóa – 

TT, Trung tâm 

VHTT thị xã 

UBND các xã, 

phường 

Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm 

tra liên ngành các cơ sở Dược, thực phẩm 

chức năng, Mỹ phẩm trên địa bàn 

Phòng Y tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, cơ sở Dược, 

Mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng  

3 19-25 

Chỉ đạo tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự 

vệ năm 2019 

Ban Chỉ huy quân 

sự thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, Ban CHQS 

các xã, phường 

Chỉ đạo tổ chức rà soát, lập quy hoạch 

chung xây dựng thị xã Duy Tiên 

Phòng  

Quản lý đô thị  

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 
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Đôn đốc, hướng dẫn một số xã, thị trấn giải 

quyết đơn khiếu nại, tố cáo và những vụ 

việc phức tạp xã, phường: Tiên Sơn, Đồng 

Văn, Hòa Mạc…. 

Thanh tra thị xã 
Các cơ quan,  đơn 

vị  liên quan 

Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng 

Nông thôn mới kiểu mẫu của các xã. Chỉ 

đạo rà soát, đánh giá, hướng dẫn thành lập 

HTX kiểu mới 

Phòng Kinh tế thị 

xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

4 26-31 

 Hội đồng Thi đua, Khen thưởng hướng dẫn 

tổng kết phong trào thi đua và công tác khen 

thưởng năm 2020 

Phòng Nội vụ thị xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Đôn đốc tổng hợp tiến độ xã NTM kiểu mẫu; 

Chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai 

Phòng Kinh tế thị 

xã 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam  

Phòng Tư pháp 

Các cơ quan liên 

quan, UBND các 

xã, phường 

Chỉ đạo tổ chức, kiểm tra các Trạm Y tế 

xã, phường công tác chăm sóc sức khỏe 

nhân dân năm 2020 

Phòng Y tế , Trung 

tâm Y tế thị xã 

Các cơ quan liên 

quan; Trạm Y tế 

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 11 năm 2020 trước ngày 

25/10/2020./. 

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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