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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

 

Số:        /LCT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hồng Lĩnh, ngày 01 tháng 4 năm 2021 

 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2021 

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 và các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng về phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.  

- Tập trung chăm sóc cây trồng vụ Xuân; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch 

bệnh, nhất là dịch Covid-19, viêm da nổi cục ở trâu bò và dịch tả lợn Châu Phi... Đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ 

thi công, giải ngân các công trình, dự án trên địa bàn. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng 

miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5), ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử 

đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai kế hoạch tổ chức các 

hoạt động hướng tới chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Thị xã (2/3/1992 - 2/3/2022). 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; 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, đẩy 

nhanh tiến độ làm nhà ở cho hộ gia đình có công, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ bị 

ảnh hưởng do thiên tai.  

II. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Ngày Thứ Nội dung công việc 
Đơn vị chuẩn bị Chủ trì,  

Địa điểm 

1 5 

Chủ tịch UBND phường, xã tiếp công dân định kỳ 

Sáng: CQCQ tổ chức Lễ chào cờ; Công bố các 

quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý 

thuộc UBND thị xã; Hội nghị công khai tài sản thu 

nhập của các đối tượng phải kê khai thuộc CQCQ. 

- Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng quý I, 

Đảng bộ cơ quan Chính quyền 

Chiều:Thường trực Thị ủy giao ban với lãnh đạo 

các đơn vị trong khối Nội chính.  

 

Văn phòng,  

Phòng Nội vụ 

 

 

Đảng ủy 

CQCQ 

 

Chủ tịch 

 

 

 

Đ/c Hồng 

BTĐU 

HT Thị ủy 

2 6 
Sáng: UBND thị xã họp đánh giá kết quả quý I, 

triển khai nhiệm vụ quý II/2021;  

Văn phòn Chủ tịch, các 

PCT UBND  



  

 

Chiều: Họp thảo luận góp ý dự thảo Chỉ thị về 

công tác dân vận chính quyền. 

Đ/c Hồng 

PCT 

3-4 7,CN 

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật 

Lãnh đạo thị xã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà 

ở cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách  

trên địa bàn 

 

Phòng 

LĐTBXH 

 

Lãnh đạo 

UBND 

5 2 
Sáng: Chủ tịch UBND thị xã tiếp công dân định kỳ 

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy 

Ban TCD  Chủ tịch 

 

6 3 

Sáng: Thường trực Thị ủy làm việc với Báo Hà 

Tĩnh về tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày 

thành lập thị xã. 

- Đoàn kiểm tra Sở TNMT làm việc với UBND 

thị xã (ngày 06-07/4) 

Chiều: Thường trực Thị ủy giao ban với lãnh 

đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể. 

 

 

 

Phòng TNMT 

HT Thị ủy 

 

 

Phòng họp 

UBND 

 

HT Thị ủy 

7 4 

Sáng: Họp UBND thị xã về nhiệm vụ thu ngân 

sách; quyết toán, giải ngân các nguồn vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị quý I; triển 

khai nhiệm vụ quý II/2021. 

Chiều: Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy làm việc 

với BTV Thị ủy. 

Phòng TCKH, 

Ban A, Chi cục 

Thuế, Kho bạc 

Nhà nước 

Chủ tịch, Các 

PCT UBND 

 

 

8 5 

Chủ tịch UBND phường, xã tiếp công dân định kỳ 

Sáng: Hội nghị BTV Thị ủy nghe và cho ý kiến 

vào Đề án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. 

Chiều: Đi cơ sở 

 

Phòng TNMT 

 

 

 

Chủ tịch 

 

 

9 6 

Sáng: Họp BCĐ 74 Thị xã về làm nhà ở cho người 

có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai. 

Chiều: HĐND thị xã khóa VI tổ chức hội nghị 

tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Phòng 

LĐ,TB&XH 

 

Văn phòng  

Trưởng Ban 

chỉ đạo 

Thường trực 

HĐND thị xã 

10-11 7,CN 

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật 

Ngày Chủ nhật: Tập huấn về nghiệp vụ công 

tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. 

 

Phòng Nội vụ 

 

Nhà Văn hóa 

thị xã 

12 2 

Sáng: Hội nghị triển khai tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm năm 2021. 

Chiều: Thường trực Thị ủy làm việc với Trung 

tâm VHTT thị xã về tuyên truyền kỷ niệm 30 năm 

Ngày thành lập thị xã, công tác chuẩn bị các hoạt 

động Lễ Giổ tổ Hùng Vương và giao ban tuần. 

Phòng Y tế 

 

Phòng VHTT, 

TTVH-TT 

Đ/c Hồng-PCT 

 

Chủ tịch,  

Đ/c Hồng-PCT 

13 3 Sáng: Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã đánh giá  TH Thị ủy 



  

 

tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 

quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021. 

Chiều: - Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội Nạn 

nhân chất độc da cam thị xã và bầu BCH Hội. 

- Họp nghe báo cáo kết quả rà soát đơn thư tồn 

đọng. 

 

 

Hội NNCĐDC 

 

Thanh tra 

 

 

Đ/c Hồng-PCT 

 

Chủ tịch 

14 4 

Sáng: HĐND Tỉnh tổ chức kỳ họp tổng kết 

nhiệm kỳ khóa XVII. 

Chiều: Họp triển khai đề án sản xuất vụ Hè Thu 

và triển khai tiêm phòng đợt 1 năm 2021. 

 

 

P. Kinh tế 

 

 

Đ/c Ngọc-PCT 

15 5 

Chủ tịch UBND phường, xã tiếp công dân định kỳ 

Sáng: Tỉnh tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm 

chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chiều: Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy 

phường Trung Lương. 

 

 

 

 
 

 

 

HT Thị ủy 

16 6 

Sáng: Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 

số 04-NQ/ThU, sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết 

05-NQ/ThU của BCH Đảng bộ thị xã khóa VI. 

Chiều: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba về công tác 

nhân sự đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

 

 

 

HT Thị ủy 

 

 

UBMTTQ 

17-18 7,CN 
Tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ thuộc diện 

BTV Tỉnh ủy, Thị ủy quản lý. 

BTC Thị ủy, 

BBVSKCB 

Trung tâm 

YT thị xã 

19 2 

Sáng: - Khai mạc Giải bóng chuyền tranh Cúp 

tứ hùng lần thứ Nhất. 

- Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra công tác bảo 

vệ rừng, phòng chống cháy rừng 

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy. 

Phòng VHTT 

 

Phòng Kinh tế, 

Hạt kiểm lâm. 

Đ/c Hồng-PCT 

 

TH Thị ủy 

20 3 

Sáng: - Chủ tịch UBND tiếp công dân định kỳ 

- Các hoạt động lễ hội giổ Quốc tổ Hùng 

Vương: khai mạc Giải kéo co và lễ hội gói bánh 

chưng dâng Quốc Tổ Hùng Vương  

Chiều: - Hội nghị tập huấn Luật PCTN, kế khai 

tài sản thu nhập. 

Ban TCD,  

Phòng VHTT 

 

 

Thanh tra 

Chủ tịch 

Đ/c Hồng-PCT 

 

 

Chủ tịch 

21 4 Đại lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương 10/3AL    

22 5 

Chủ tịch UBND phường, xã tiếp công dân định kỳ 

Sáng: Họp thống nhất đề án sáp nhập trường Tiểu 

học và THCS Đức Thuận. 

Chiều: Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng 

ủy, BGH Trường THPT Hồng Lĩnh. 

 

P.GD&ĐT 

 

Đ/c Hồng-PCT 

 
 

HT Thị ủy 



  

 

23 6 

Sáng:  Lãnh đạo UBND thị xã đi kiểm tra thực tế 

và nghe báo cáo về tiến độ triển khai các công 

trình xây dựng cơ bản, công tác GPMB các dự án 

trên địa bàn thị xã.  

Chiều: - Hội nghị Báo cáo viên Thị ủy 

- Tổng kết và triển khai 2 quỹ (Đền ơn đáp nghĩa, 

Bảo trợ trẻ em)  

Ban QLDA, 

P.TCKH, Hội 

đồng BTGPMB 

các dự án 

 

Phòng 

LĐ,TB&XH 

Chủ tịch, các 

PCT UBND 

 

 

TTCT 

 

Đ/c Hồng-PCT 

24-25 7,CN Nghỉ thứ 7, Chủ nhật   

26 2 

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

Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. 

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy. 

 HT Thị ủy 

 

TH Thị ủy 

27 3 

Sáng: BTV Tỉnh ủy gặp mặt các ứng cử viên đại 

biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chiều: Hội nghị tổng kết công tác phòng chống 

thiên tai năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

 

 

 

Phòng Kinh tế 

 

 

 

 
  Chủ tịch 

28 4 

Sáng: Thị ủy tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và 

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

Chiều: Lễ phát động tháng hành động an toàn 

vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2021. 

 

 

 

Phòng 

LĐ,TB&XH 

HT Thị ủy 

 

 

 

Đ/c Hồng-PCT 

29 5 

Chủ tịch UBND phường, xã tiếp công dân định kỳ 

Sáng: Hội nghị BTV Thị ủy cho ý kiến vào Đề án 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết 

và đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; Dự 

thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ về  tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải 

cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử 

giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. 

Chiều: UBND thị xã họp phiên thường kỳ tháng 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng 

 

HT Thị ủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch, các 

PCT UBND 

30 6 Nghỉ lễ 30/4   

 

Nơi nhận: 
- 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 Ban HĐND thị xã;  
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã; 
- Đảng ủy, UBND phường, xã; 
- Cổng thông tin điện tử Thị xã;  
- Lưu: VT. 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
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