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1. Nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo: 
 

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; phát động và tổ chức thực hiện 

hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập thị xã Hồng Lĩnh và 

chào mừng đại hội Đảng các cấp; 

Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, chăm sóc cây trồng vụ Xuân; tăng cường công tác kiểm tra, phòng, chống 

dịch bệnh, đặc biệt tập trung cao công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Covid-19 gây ra; chủ động phòng, chống thiên tai. Nâng cao hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng 

đô thị văn minh, nông thôn mới; 

Chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ xây dựng cơ bản, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải 

phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, giải ngân các công trình, dự án trên địa bàn; đẩy mạnh các giải pháp thu 

ngân sách; tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính;  

Chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt chính 

sách với người có công. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo tổ chức đợt ra quân truy 

quét, trấn áp tội phạm trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Chủ động nắm chắc tình 

hình, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp, giải quyết dứt điểm, đúng quy định khiếu nại, tố cáo của công dân. 

2. Dự kiến lịch làm việc: 
 

Ngày Thứ Nội  dung 
Đơn vị 

chuẩn bị 

Chủ trì,  
tham dự 

01 

 
CN 

Nghỉ Chủ nhật   

02 2 

Sáng:  Lễ chào cờ tháng 3/2020. 

Chiều: Thị ủy họp hướng dẫn các Đảng bộ cơ sở chuẩn bị nội 

dung Đại hội trình Ban Thường vụ Thị ủy duyệt. 

Văn phòng 

 

 

Đ/c Chủ tịch 

 

03 3 
Sáng: Đi cơ sở. 

Chiều: Họp BCĐ thực hiện BHXH, BHYT toàn dân . 

 

BHXH 

 

Đ/c Hồng - PCT 

04 4 

Sáng:- Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh quán 

triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thi đua và 

phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

- Họp xử lý xây dựng nghĩa trang trái phép ở Tổ dân phố 

Thuận Hồng, phường Đức Thuận. 

Chiều:- Họp 3 Ban chỉ đạo: Dân vận khéo, Tôn giáo, Quy chế 

dân chủ cơ sở. 

- Họp thống nhất phương án xử lý các cơ sở nhà đất.  

 

 

 
Ph. QLĐT 

 

 
 

Ph. TC-KH 

 

 

 
Đ/c Chủ tịch, 

Đ/c Bình - PCT 

 

 

Đ/c Chủ tịch 

05 5 

- Lãnh đạo HĐND, UBND tiếp công dân định kỳ. 

 

Sáng:- Họp về công tác GPMB dự án kè chống sạt lỡ hai bên 

bờ khe Bình Lạng đoạn từ cầu Bình Lạng đến Cầu đôi. 

Chiều:- Hội nghị cán bộ chủ chốt, BCH, BTV Thị uỷ thực hiện 

quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ. 

BTD, T.Tra 

 

Ban QLDA 

TT HĐND, lãnh 

đạo UBND 

Đ/c Bình - PCT 



 
2 

06 6 

Sáng:- Thường trực Thị uỷ duyệt Đại hội Chi bộ trường Trung 

cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh. 

- Tập huấn ký số và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc. 

Chiều: Làm việc với Chi cục thuế Hồng Lĩnh nghe báo cáo 

tình hình thu thuế nhà ở tư nhân. 

 

 

Ph. VH-TT 

 

Chi cục thuế 

Đ/c Chủ tịch, 

Đ/c Bình - PCT 

Đ/c Hồng - PCT 

 

Đ/c Chủ tịch 

07 7 

Nghỉ thứ bảy 

Các Đoàn công tác của BTV Thị uỷ đi kiểm tra, đôn đốc các 

phường, xã thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM. 

  

08 CN Nghỉ Chủ nhật   

09 2 

Sáng:- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các 

phòng, ban UBND thị xã; làm việc với các phường, xã còn 

thiếu công chức. 

Chiều:- Họp Ban Thường vụ Thị uỷ bàn công tác cán bộ, 

Thường trực Thị ủy giao ban tuần. 

- Hội nghị triển khai kế hoạch giỗ Tổ Hùng Vương. 

Ph. Nội vụ 

 

 

 

 

Ph. VH-TT 

Đ/c Chủ tịch 

 

 

 

 

Đ/c Hồng - PCT 

10 3 

Sáng: Thị ủy tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. 

Chiều: Họp bàn về công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. 

 

 

Ph. QLĐT 

 

 

Đ/c Chủ tịch, 

Đ/c Bình - PCT 

11 

 
4 

Sáng:- Đoàn giám sát của UBKT Tỉnh uỷ làm việc với Ban 

Thường vụ Thị uỷ. 

- Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính. 

Chiều: Thị ủy tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình giới 

thiệu nhân sự tái cử cấp uỷ thị xã khoá VII. 

 

 

Ph. Tư pháp 

 

 

Đ/c Hồng - PCT 

12 

 
5 

Sáng: Thường trực Thị uỷ duyệt Đại hội Chi bộ Kho bạc nhà nước. 

- Họp BCH Liên hiệp các hội khoa học kỷ thuật thị xã. 

Chiều: Tập huấn sử dụng, đăng tin bài trên trang thông tin 

điện tử phường, xã. 

- Giao ban Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. 

 

BCH Hội 

Ph. VH-TT 

 

Ph. Y tế 

 

Đ/c Bình - PCT 

Đ/c Hồng - PCT 

 

Đ/c Hồng - PCT 

13 

 
6 

Sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Thị uỷ cho ý kiến vào dự thảo 

lần 3 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VII. 

Chiều: Thị ủy tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình giới 

thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp uỷ thị xã khóa VII. 

  

14 

 
7 

Nghỉ thứ bảy 

Các Đoàn công tác của BTV Thị uỷ đi kiểm tra, đôn đốc các 

phường, xã thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM. 

  

15 CN Nghỉ Chủ nhật   

16 2 

Sáng: Nghe đề án sáp nhập Trung tâm YTDP và Trung tâm 

DS - KHHGĐ. 

Chiều: Giao ban Thường trực thị uỷ. 

Ph. Y tế, 

Nội vụ 

 

Đ/c Chủ tịch, 

Đ/c Hồng - PCT 

 

17 3 

Sáng: Hội nghị tổng kết công tác phòng chống cháy rừng; bổ 

cứu sản xuất vụ Xuân. 

Chiều: Ban Thường vụ Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ Quân sự thị xã. 

Ph. Kinh tế, 

Hạt KL 

Đ/c Chủ tịch, 

Đ/c Bình - PCT 

18 4 

Sáng: Ban Thường vụ Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ trường 

THPT Hồng Lĩnh. 

Chiều: Ban Thường vụ Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ trường 

THPT Hồng Lam.  

  

19 5 

Sáng: Ban Thường vụ Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ phường 

Trung Lương.  

Chiều: Ban Thường vụ Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ xã 

Thuận Lộc. 

  



 
3 

20 

 
6 

Lãnh đạo HĐND, UBND tiếp công dân định kỳ. 

 

Sáng: Ban Thường vụ Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ phường 

Đức Thuận.  

Chiều: Ban Thường vụ Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ Công an 

thị xã. 

BTD. T.Tra 

 

TT HĐND, lãnh 

đạo UBND 

 

21 

 
7 

Nghỉ thứ bảy 

Các Đoàn công tác của BTV Thị uỷ đi kiểm tra, đôn đốc các 

phường, xã thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM. 

  

22 CN Nghỉ Chủ nhật   

23 2 

Sáng: Làm việc với chủ đầu tư dự án trồng cây Hông.  

 

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy. 

Ph. TC-KH Đ/c Chủ tịch, 

Đ/c Bình - PCT 

24 
 

3 

Sáng: Ban Thường vụ Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ phường 

Nam Hồng.  

Chiều: Ban Thường vụ Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ Cơ quan 

Chính quyền. 

  

25 

 
4 

Bí thư Thị uỷ tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW. 

Sáng: Thường trực HĐND Thị xã họp phiên thường kỳ tháng 3. 

Chiều:- Hội nghị Báo cáo viên Thị uỷ. 

- Họp giải quyết giao đất sai thẩm quyền, cho thuê đất sai mục đích. 

 

Văn phòng 

 

Ph.TN-MT 

 

TT HĐND 

 

Đ/c Bình - PCT 

26 5 

Các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 26/3 

Sáng: Ban Thường vụ Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ CQ Thị ủy. 

Chiều: Nghe Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, xác 

minh đơn thư. 

 

 

 

Thanh tra 

 

 

 

Đ/c Chủ tịch 

27 6 
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bắc Hồng, nhiệm kỳ 2020-2025.   

28 

 
7 

Nghỉ thứ bảy 

Các Đoàn công tác của BTV Thị uỷ đi kiểm tra, đôn đốc các 

phường, xã thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM. 

  

29 CN Nghỉ Chủ nhật   

30 2 

Sáng: UBND Thị xã họp phiên thường kỳ tháng 3; giao ban 

công tác CCHC quý I. 

Chiều: Họp Ban chỉ đạo nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm 

nghèo bền vững và OCOP tỉnh. 

Văn phòng, 

Ph. Nội vụ 

Đ/c Chủ tịch 

31 3 

Sáng:- Khai mạc Đại hội Hội khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. 

- Ban Thường vụ Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa 

khoa Hồng Lĩnh. 

Chiều: Ban Thường vụ Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ phường 

Đậu Liêu. 

  

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                     UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ  

- Đoàn chỉ đạo Tỉnh ủy tại Hồng Lĩnh; 
- Văn phòng UBND Tỉnh;   
- Thường trực: Thị uỷ, HĐND Thị xã;  
- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã;  
- Các Ban XD Đảng, VP Thị ủy, TTBDCT; 
- UBMTTQ, các Đoàn thể, Hội XH cấp Thị xã;  
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND Thị xã; 
- Đảng ủy, UBND các phường, xã; 
- Cổng thông tin điện tử Thị xã (để đăng tải);  
- Lưu: VT. 
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