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1. Nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo: 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn Thị xã. 

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

dịch bệnh; 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. 

Phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các 

cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn 

miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế lao động (01/5). 

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 4 Đi cơ sở.    

02 5 Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vƣơng (10/3 ÂL)   

03 6 

Sáng: Đi cơ sở. 

Chiều: Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân 

thị xã khóa VI. 

 

Văn phòng 

 

 

TT HĐND 

04 7 Nghỉ thứ 7    

05 CN Nghỉ Chủ nhật   

06 2 

Lãnh đạo HĐND, UBND thị xã tiếp công dân định kỳ. 

Chiều: Họp Tiểu ban nhân sự Đại hội và giao ban Thường 

trực Thị ủy. 

BTD, T.Tra 

 

Đ/c Chủ tịch 

 

 

07 3 

Sáng: Thường trực Thị uỷ duyệt Đại hội các Chi bộ: Viện 

kiểm sát, Thi hành án, Toà án Thị xã. 

Chiều: Đi cơ sở. 

  

08 4 

Sáng: Đi cơ sở. 

Chiều: Thường trực Thị uỷ duyệt Đại hội các Chi bộ: Hạt 

kiểm lâm, BQL rừng phòng hộ, Bảo hiểm xã hội. 

  

09 5 

Sáng: Thường trực Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ CQ Chính 

quyền, Chi bộ Công ty CP cán thép cơ khí đúc Hồng Lĩnh. 

Chiều: Thường trực Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ Công ty đường 

bộ số I, Chi bộ Công ty Như Nam. 

  

10 6 

Sáng: Thường trực Thị uỷ duyệt Đại hội các Chi bộ: Công ty CP 

thương mại Bắc Hà Tĩnh, Công ty CP tập đoàn XD An Phú, Công 

ty CP công nghiệp VN I.  

Chiều: Thường trực Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ Quân sự, Chi 

  



 
2 

bộ Công ty MT Đô thị, Chi bộ Công ty TNHH Ngọc Hải. 

11 7 Nghỉ thứ 7   

12 CN Nghỉ Chủ nhật   

13 2 
Sáng: Đi cơ sở. 

Chiều: Giao ban Thường trực Thị uỷ. 

  

14 

 
3 

Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVII.  

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

  

15 4 

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

Đức Thuận.  

Chiều:- Thường trực giao ban Mặt trận, Đoàn thể.  

           - Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCCCR năm 

2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

 

 

 

Ph. Kinh tế, 
Hạt kiểm lâm 

 

 

 

Đ/c Bình - PCT 

16 5 

Sáng: Ban Thường vụ Thị uỷ duyệt Đại hội Đảng bộ xã Thuận Lộc. 

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

Nam Hồng.  

  

17 6 

Sáng: Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị 

trình Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chiều: Hội nghị cán bộ chủ chốt và Ban chấp hành lấy phiếu 

đánh giá nhận xét đối với các đồng chí Tỉnh ủy viên, Thị ủy 

viên đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

  

18 7 Nghỉ thứ 7   

19 CN Nghỉ Chủ nhật   

20 

 
2 

Lãnh đạo HĐND, UBND thị xã tiếp công dân định kỳ. 

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

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy. 

BTD, T.Tra 

Ph.TC-KH 

 

 

Đ/c Chủ tịch, 

Đ/c Bình - PCT 

 

21 

 
3 

Sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Thị uỷ thực hiện công tác 

nhân sự Đại hội, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm 

BCH Đảng bộ Thị xã. 

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

giảm nghèo bền vững và OCOP tỉnh. 

  

22 4 

Sáng: Đại hội Đảng bộ phường Bắc Hồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

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

Đậu Liêu. 

  

23 5 

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

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

Chiều: Họp triển khai Đề án sản xuất Hè Thu 2020. 

 

 

Ph. Kinh tế 

 

 

Đ/c Bình - PCT 

24 

 
6 

Sáng: Đi cơ sở. 

Chiều: Họp Thường trực, Ban Thường vụ Thị uỷ thực hiện quy 

trình nhân sự lần đầu tham gia cấp uỷ khóa VII. 

 

 

 

 

25 7 Nghỉ thứ 7   

26 CN Nghỉ Chủ nhật   

27 2 

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

Trung Lương. 

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. 

Văn phòng, 

Ph. Nội vụ 

Đ/c Chủ tịch 



 
3 

28 

 
3 

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

kỳ 2020 - 2025.   

         - UBND Thị xã họp phiên thường kỳ tháng 4/2020. 

Chiều: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ đánh giá tình hình, kết 

quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ trọng 

tâm quý II/2020. 

 

 

Văn phòng 

 

 

Đ/c Chủ tịch 

29 4 

Sáng: Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII. 

Chiều: Thường trực HĐND thị xã họp phiên thường kỳ tháng 

4/2020. 

 

Văn phòng 

 

TT HĐND 

 

30 5 Nghỉ lễ 30/4, 01/5 đến hết ngày 03/5/2020   

 

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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