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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2020 

 

1. Nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo  

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn 

minh, nông thôn mới; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình, 

dự án trên địa bàn; 

- Chủ động triển khai các giải pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19; phòng 

chống thiên tai, hạn hán, cháy rừng; chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu; 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nước thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; 

- Tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của 

Tỉnh ủy và Thị ủy; 

- Chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

an toàn giao thông; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc; quan tâm 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các 

chính sách an sinh xã hội.  

2. Dự kiến lịch làm việc 

Ngày Thứ NỘI DUNG 
Đơn vị 

chuẩn bị 
Chủ trì, 
tham dự 

01 Thứ 7 
Các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống 

ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) 

  

02 CN Nghỉ Chủ nhật   

03 2 

Sáng: Cơ quan Chính quyền chào cờ đầu tháng; BCH Đảng 

bộ CQCQ tổ chức họp định kỳ tháng 8. 

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy. 

- Họp thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid 19. 

Văn phòng 

 

 

Ph. Y tế 

Đ/c Hồng-PCT 

 

 

Đ/c Hồng-PCT 

04 3 
Sáng: Họp đánh giá phân loại cán bộ quản lý giáo dục. 

Chiều: Hội nghị Báo cáo viên Thị uỷ tháng 8. 

Ph. Nội vụ Đ/c Hồng-PCT 

 

05 4 

Sáng: Lãnh đạo HĐND-UBND thị xã tiếp công dân định kỳ.  

- Báo cáo kết quả kiểm tra nội dung đơn kiến nghị của công dân. 

- Họp xử lý các vướng mắc liên quan đến đất đai trên địa 

bàn xã Thuận Lộc. 

Chiều: Họp giải phóng mặt bằng Dự án khu dân cư TDP 6 - 

phường Đậu Liêu (giai đoạn 2). 

Ban TCD 

Thanh tra 

Ph.TNMT 

 

 

Ban A 

 

Đ/c Bình-PCT 

 

 

 
Đ/c Hồng-PCT 

06 5 
Sáng: UBND thị xã làm việc với Trung tâm Y tế thị xã. 

Chiều: Họp về Dự án cây hông (lịch lần 4). 

 

TT Y tế 

Ph.TCKH 

 

Đ/c Hồng-PCT 

Đ/c Bình-PCT 



2 
 

 
 

07 6 

Sáng: Họp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường của bãi rác 

Thanh Bình Thịnh (lịch lần 3). 

Chiều: Báo cáo Chương trình phát triển đô thị thị xã 

Hồng Lĩnh đến năm 2020. 

Ph.TNMT 

 

Ph.QLĐT 

Đ/c Bình-PCT 

 

Đ/c Bình-PCT 

08 7 Nghỉ thứ 7   

09 CN Nghỉ Chủ nhật   

10 2 
Sáng: Giao ban UBND thị xã. 

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy. 

Văn phòng Lãnh đạo UBND 

 

11 3 

Sáng: Họp giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng Dự 

án đường Lê Hữu Trác. 

Chiều: Họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng thị xã. 

Ban A 

 

Ph. Nội vụ 

Đ/c Hồng -PCT 

 

Đ/c Bình-PCT 

12 4 
Sáng: Họp HĐND Thị xã (kỳ họp đột xuất) 

Chiều: Đi cơ sở. 

VP, NV 

 

TT HĐND 

13 5 
Sáng: Đi cơ sở. 

Chiều: Tập huấn Luật Hòa giải cơ sở. 

 

Ph. TP 

 

Ð/c Hồng-PCT 

14 6 

Sáng: Đồng chí Bí thư Thị uỷ tổ chức tiếp công dân theo Quy 

định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. 

Chiều: 

- Gặp mặt tọa đàm Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống 

lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. 

- Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá sự hài 

lòng của người dân, doanh nghiệp đối với giải quyết TTHC. 

 

 

 

Công an 

 
 

Ph.VHTT 

 

 

 
Lãnh đạo UBND 

 

 

Đ/c Hồng-PCT 

15 7 Nghỉ thứ 7   

16 CN Nghỉ Chủ Nhật   

17 2 
Sáng: Giao ban UBND thị xã. 

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy. 

 

 

Chủ tịch UBND 

Chủ tịch UBND 

18 3 

Sáng: Họp xác định giá đất cụ thể.  

Chiều: Triển khai Đề án sản xuất Vụ Đông và tiêm phòng 

gia súc gia cầm đợt II.  

Ph.TNMT 

Ph.Kinh tế 

Lãnh ðạo UBND 

Lãnh ðạo UBND 

 

19 4 

Các hoạt động kỷ niệm 75 ngày thành lập Công an  

nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) 

Sáng: Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã cho ý kiến về Quy chế 

làm việc, chương trình công tác toàn khóa; chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII. 

Chiều: Xử lý tồn tại hạn chế Đề án thu gom rác. 

 

 

 

 

 

Ph.TNMT 

 

 

 
 

Lãnh ðạo UBND 

20 5 

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

Chiều: Tập huấn hướng dẫn cập nhật thông tin lên trang 

thông tin điện tử cho BBT Trang TTĐT phường, xã. 

Ban TCD 

Ph.VH-TT 

Chủ tịch UBND 

Đ/c Hồng -PCT 

21 6 

Sáng: Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo 

viên các cấp học trên địa bàn. 

Chiều: Giao ban công tác cải cách hành chính. 

Ph.GD-ĐT 

 

Ph. Nội vụ 

Lãnh ðạo UBND 

 

Lãnh ðạo UBND 

22 7 Nghỉ thứ 7   

23 CN Nghỉ Chủ nhật   

24 2 
Sáng:  Giao ban UBND thị xã. 

Chiều: Giao Ban Thường trực Thị ủy. 

Văn phòng Chủ tịch UBND 

Chủ tịch UBND 



3 
 

 
 

25 3 

Sáng: Họp 3 Ban chỉ đạo: Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào 

thi đua Dân vận khéo, Tôn giáo. 

Chiều: Đi cơ sở. 

 Lãnh ðạo UBND 

26 4 

Sáng: Họp Ban chỉ đạo xây dựng đô thị loại III, đô thị văn 

minh, nông thôn mới. 

Chiều: Đi cơ sở. 

Thị ủy TT Thị ủy 

27 5 

Sáng: Thường trực Thị ủy tổ chức giao ban với MTTQ và 

các Tổ chức Chính trị - Xã hội.  

Chiều: Họp xử lý đất trái thẩm quyền. 

 

 

Ph.TNMT 

 

 

Lãnh đạo UBND 

28 6 

Sáng: Các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống các 

phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã. 

Chiều: Đi cơ sở. 

 Lãnh đạo UBND 

29 7 Nghỉ thứ 7   

30 CN Nghỉ Chủ nhật   

31 2 
Sáng: Đi cơ sở. 

Chiều: Tập huấn triển khai một số văn bản pháp luật mới. 

 

Ph. TP 

 

Đ/c Hồng-PCT 

 

Nơi nhận: 

- 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. 

                                                                                                 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
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