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DANH MỤC  

CÁC CHƢƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN  

TRỌNG ĐIỂM THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

(Theo Chương trình hành động số 03 ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ khóa VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)   

 

STT Nội dung 

Thời gian bắt 

đầu - hoàn 

thành 

Cơ quan chủ 

trì tham mƣu 

  

I Chƣơng trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 

1 
Hoàn thành Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng 

Lĩnh đến năm 2030 
2020  

UBND Thị xã  

  

2 

Trình Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh cho thị xã Hồng 

Lĩnh được hưởng cơ chế chính sách đặc thù tạo nguồn 

lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh  đạt tiêu chí đô thị loại 

III  

2020  
UBND Thị xã 

  

3 
Đề xuất danh mục đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn 

ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 
2020 

UBND Thị xã 

  

4 
Hoàn thành dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 

Hồng Lĩnh 

2020  UBND Thị xã 

5 
Đề án phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo 
2020  UBND Thị xã 

6 

Điều chỉnh và triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích và phát 

triển bền vững, gắn xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh giai đoạn 2021 - 2025 

2020 - 2021 UBND Thị xã 

7 
Xuất bản bộ tài liệu Hồng Lĩnh tiềm năng và cơ hội 

đầu tư 
2020 - 2021 UBND Thị xã 

8 
Xuất bản bộ tư liệu Hồng Lĩnh - Di tích, danh nhân, 

danh thắng 
2020 - 2021 UBND Thị xã 

9 
Dự án điều chỉnh quy hoạch chung 

 
2021  

 

UBND Thị xã   

 

10 
Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo thu ngân sách tăng trên 28,2% 

năm 
2021 UBND Thị xã 

11 
Lập hồ sơ đề nghị tỉnh thành lập mới thêm 02 cụm 

công nghiệp gồm Cổng Khánh 3 và Nam Đậu Liêu 
2021  UBND Thị xã 
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12 
Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển 

lĩnh vực CN-TTCN và TMDV(giai đoạn 2021- 2025). 
2021 UBND Thị xã 

13 Điều chỉnh, bổ sung Đề án thu gom rác thải sinh hoạt 2021 UBND Thị xã 

14 
Ban hành Đề án phát triển TDTT giai đoạn 2021 - 

2025 
2021 UBND Thị xã 

15 Đề án nâng cấp lễ hội giỗ tổ Hùng Vương lên cấp tỉnh  2021 UBND Thị xã 

16 

Kế hoạch triển khai thực hiện để hoàn thành 100% 

trường Mầm non và TH đạt chuẩn QG mức độ II; 

100% trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học 

cơ sở đạt chuẩn quốc gia 

2021 UBND Thị xã 

17 
Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

giai đoạn 2021 - 2025 
2021 UBND Thị xã 

18 

Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 và những 

năm tiếp theo 

2021 UBND Thị xã 

19 
Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu 

về thị xã Hồng Lĩnh 
2021 UBND Thị xã 

20 
Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử Quốc hội; HĐND 

các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 
2021 UBND Thị xã 

21 
Kế hoạch nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư giai đoạn 2021-2025 
2021 UBND Thị xã 

22 Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã 2021 
Ban Chỉ huy 

Quân sự thị xã 

23 
Thực hiện Đề án “Lắp đặt hệ thống camera giám sát an 

ninh, giao thông, trật tự trên địa bàn thị xã”.  
2021-2022 

- UBND Thị xã 

- Công an thị xã 

24 
 Xây dựng Đề án thành lập phường Thuận Lộc vào 

trước năm 2025 
2021-2022  

UBND Thị xã 

  

25 
Lập Đề án đề nghị công nhận thị xã Hồng Lĩnh đạt đô 

thị loại III 
2022 UBND Thị xã 

26 

Xây dựng kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả các hoạt động thông tin, truyền thôngđáp ứng yêu 

cầu tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, định hướng dư 

luận xã hội. 

2022 UBND Thị xã 
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27 Lập Đề án và triển khai xây dựng Chính quyền điện tử   2022 UBND Thị xã 

28 

Huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng 

Cụm công nghiệp làng nghề Trung Lương theo quy 

hoạch mở rộng 

2021 - 2024 UBND Thị xã 

29 

Kế hoạch triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về các đơn 

vị sử dụng lao động từ Thị xã đến các địa phương, nắm 

chắc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

2023 UBND Thị xã 

30 Dự án điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường   2022-2024 UBND Thị xã 

31 Đề án mở rộng không gian đô thị thị xã Hồng Lĩnh 2024 UBND Thị xã 

32 
Xây dựng sản phẩm OCOP (ít nhất có 05 sản phẩm đạt 

OCOP) 
2021 - 2025 

UBND Thị xã 

  

 33 

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và tập trung huy 

động nguồn vốn hoàn thành các thủ tục đảm bảo đúng 

quy định để khởi công các dự án từ nguồn vốn đầu tư 

công giai đoạn 2021 - 2025: (1)Hạ tầng kỷ thuật khu 

trung tâm hành chính thị xã; (2) Hạ tầng kỷ thuật khu 

công viên trung tâm; (3) Đường Trục chính trung tâm 

thị xã đoạn từ Quốc lộ 8 đến Quốc lộ 1 (giai đoạn 2); 

(4) Đường Vành Đai thị xã; Dự án cải tạo, nâng cấp hệ 

thống thủy lợi kênh nhà Lê đoạn qua TX Hồng Lĩnh; 

(5)Sửa chữa, nâng cấp Đập Nhâm Xá, phường Đậu 

Liêu; (6)Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Du, phường 

Đức Thuận; (7)Đường vào Bệnh viện đa khoa thị xã 

Hồng Lĩnh; (8)Lát vỉa hè, trồng cây đường Nguyễn Ái 

Quốc, đoạn từ đường Sử Hy Nhan đến Cầu Mới, 

phường Đức Thuận; (9)Nâng cấp đường Nguyễn Thiếp 

(đoạn từ Đường Nguyễn Đổng Chi đến đường Phan 

Kính); (10)Nhà thi đấu thể dục, thể thao đa năng; (11) 

Nâng cấp Sân vận động thị xã ; (12) Đường Lê Hữu 

Trác (giai đoạn 2); (13) Nâng cấp, mở rộng đường N1, 

phường Trung Lương; (14) Nâng cấp, mở rộng đường 

Phan Hưng Tạo; (15) Cải tạo, nâng cấp đường Ngô 

Đức Kế, thị xã Hồng Lĩnh (bao gồm cả cầu ông Đạt). 

2021 - 2025 UBND Thị xã 

 II Chƣơng trình, đề án về công tác xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị 

1 
Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn 

khóa; Quy chế làm việc của UBKT Thị ủy, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2020 Ủy ban Kiểm tra 
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2 

Ban hành các quy chế, quy định của Ban Chấp hành 

Đảng bộ; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, 

quy chế về công tác cán bộ 

2020 - 2021 Ban Tổ chức  

3 
Triển khai nghiên cứu, biên soạn Kỷ yếu Lịch sử 

Đảng bộ Thị xã giai đoạn 1992  - 2022. 
2021 Ban Tuyên giáo 

4 
Đề án nâng cao chất lượng giảng dạy của Trung tâm 

chính trị giai đoạn 2021-2025 
2021 

Ban Tuyên giáo 

Trung tâm 

Chính trị 

5 

Ban hành quy chế, quy định về nguyên tắc tổ 

chức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, mối quan hệ 

công tác giữa các cấp uỷ, tổ chức đảng với các 

cơ quan trong hệ thống chính trị. 

2021 Ban Tổ chức 

6 
Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

cán bộ giai đoạn 2020 - 2025, xây dựng quy hoạch 

cán bộ giai đoạn 2025 - 2030. 

2021 Ban Tổ chức 

7 Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ 

và các Đoàn thể chính trị-xã hội 
2021 

Ban Dân vận 

MTTQ thị xã 

Các Đoàn thể  

8 Đề án nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư giai đoạn 2021-2025 
2021 Ban Dân vận 
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