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  I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 

5 và quý 2 năm 2020. Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội 

Đảng các cấp theo Chỉ thị 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày Quốc tế Lao 

động (01/5), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). 

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế -    

hội tháng 5 và quý 2 năm 2020   ghị quyết k  h p 15 HĐ   Thành phố và  ghị quyết 

của HĐ      và các nhiệm vụ quý II  triển khai hiệu quả Kế hoạch nâng cao chất lượng 

tiêu     ông thôn mới, cơ quan công sở đạt chuẩn Văn hóa  nâng cao tiêu chí nông thôn  

nâng cao, kiểu mẫu. Chỉ đạo thu hoạch nhanh, g n vụ Đông Xuân, triển khai kế hoạch 

sản  uất vụ Hè Thu  chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi 

 - Đẩy mạnh cải cách hành chính.  Tăng cường công tác quản lý  hà nước trên các 

lĩnh vực  đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập 

trung giải quyết các vụ việc tồn đ ng, khiếu nại, tố cáo. 

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:  

Ngày/thứ Nội dung 
Cơ quan 

chuẩn bị 

LĐ chủ trì,  

tham dự 

01 -03       Nghỉ Lễ từ 30/4 đến hết ngày 03/5/2020   

04/thứ 2 
Sáng: Chào cờ đầu tuần 

Chiều: H p triển khai  ghị quyết 42 và Quyết định 15 

về hỗ trợ trong Covid-19 

VP Đảng ủy 

 

VHCS 

TT Đảng ủy 

 

L nh đạo UB   

05/thứ 3 Sáng: Làm việc với các đại lý BHYT trên địa bàn    VHCS Phó CT UBND 

06/thứ 4    

07/thứ 5 Sáng: Thăm đồng đánh giá  SSL vụ  uân 2020 
Văn phòng, 

Khuyến nông 

Phó chủ tịch 

UBND 

08/thứ 6 Chiều: H p Ban chỉ đạo  ây dựng  TM 
Thư ký  TM Trưởng phó ban 

Chỉ đạo 

09/thứ 7 

 

Sáng:  Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường tại các 

thôn và khu vực công cộng 

Địa chính-

môi trường 

Công đoàn cơ sở, 

các thôn 

10/CN      Nghỉ 
  

11/thứ 2  

 
Sáng: Giao ban đầu tuần 

Văn phòng Chủ tịch UB   

12/thứ 3 

 

Sáng: Kiểm tra việc  ây dựng nhà ở tư nhân, công 

tác TTĐT tại các thôn, chợ tạm 

TTĐT Phó CT UBND 

13/thứ 4 

 

Sáng: Khảo sát, kiểm tra các công trình  ây dựng 

trên địa bàn xã 

ĐCX  L nh đạo UB   

14/thứ 5 

 

Sáng: Bỏ phiếu thăm dò cốt cán quy hoạch đại hội 

Đảng bộ    nhiệm k  2020-2025. 

VP Đảng ủy TT Đảng ủy 

15/thứ 6      
Sáng: H p Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ ảnh hưởng 

do Covid-19 

Văn phòng 

UBND 

L nh đạo UB   
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Chiều: H p bàn huy động nguồn lực trả nợ  ây dựng 

các công trình tại các thôn. 

KTNS 

16/thứ 7 

 

Chiều: H p liên đoàn cán bộ thôn Tiến Hưng về 

diện tích đất tại khu vực cồn c . 

Địa chính L nh đạo UB   

17/CN Nghỉ:   

18/thứ 2 Sáng: Giao ban đầu tuần 
Văn phòng 

UBND 

Lãnh đạo UB   

19/thứ 3 
Chiều: H p  ác định thời gian công an viên và 

một số cán bộ không chuyên cấp    

Văn phòng 

UBND 

L nh đạo UB   

20/thứ 4 

 

 uyệt hồ sơ đại hội Đảng bộ    nhiệm k  2020-

2025 

Văn phòng 

Đảng ủy 

TT Đảng ủy 

21/thứ 5 Sáng: H p Hội đồng tư vấn thuế   

22/thứ 6 Đôn đốc tiến độ làm GT T tại Thôn Bình Địa chính PCT UBND 

23/thứ 7 

 

Sáng: Ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khuôn 

viên UBND và các thôn 

Địa chính L nh đạo UB   

24/CN Chiều: Giao ban với Ban công an    Công an L nh đạo UB   

25/thứ 2 Sáng: Giao ban đầu tuần 
Văn phòng 

UBND 

L nh đạo UB   

26/ thứ 3 
Sáng: làm việc liên quan đến kinh phí phá dỡ 

tường rào 

Địa chính L nh đạo UB   

27/ thứ 4 
Sáng: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-

2025 

Văn phòng  

UBND 

L nh đạo UB   

28/thứ 5    

29/thứ 6 
Sáng: H p các tiểu ban chuẩn bị công tác đại hội 

Đảng bộ 

Văn  phòng 

Đảng ủy 

TT Đảng ủy 

30/thứ 7 
 
 

  

31/CN Nghỉ   

                 
Nơi nhận:                             
 - UB   thành phố; 

 - TT Đảng ủy, TT HĐ     ;  

 - Chủ tịch, PCT UBND xã;  

- TT UBMTTQ  các đoàn thể  

- CBCC; 

- Các thôn; 

 - Trang thông tin điện tử TP  

 - Lưu: VT. 
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