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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2022 

 
 

 I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  

- Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của 

Trung ương, của tỉnh và thị xã. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 

đảng viên.  

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, phát triển doanh 

nghiệp, hợp tác xã; phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách; tập trung 

chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng phục triển khai các công trình, dự án; tập 

trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công.  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; 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; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới chào mừng kỷ niệm 78 

năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn 

dân (22/12). 

- Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã khóa VII. 

- Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.  

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 
 

 

Ngày Thứ Nội dung công việc 
Chuẩn bị Chủ trì, địa 

điểm 

1 5 

Sáng:  
- Cơ quan Chính quyền tổ chức Lễ chào cờ đầu 

tháng 12.  

- Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác 

phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam”; triển khai kế hoạch kiểm điểm 

Ban Chấp hành; phân loại chất lượng chi bộ, 

đảng viên năm 2022. 

Chiều: Họp UBND thị xã thảo luận, góp ý kiến 

vào dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

 
- Văn phòng 

 

- Đảng ủy 

CQCQ 

 

 

 

 

- Văn phòng, 

Phòng TC-KH 

 

 
- HT UBND 

 

- HT UBND 

 

 

 

 

 

- HT UBND 



2 
 

  

 

2 6 

Sáng: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Chiều: Họp thảo luận điều kiện tiêu chuẩn bổ 

nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND 

và Phó phòng VH-TT thị xã. 

 

 

 
- Văn phòng;  

Ph. Nội vụ 

   

- HT Thị ủy 

 

 
- Chủ tịch  

3 7 Nghỉ Thứ 7   

4 CN 

Hội nghị đánh giá, kiểm điểm năng lực quản lý, 

điều hành trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của lãnh đạo các phòng, ban, đơn 

vị thuộc UBND thị xã năm 2022 (cả ngày). 

- Ph. Nội vụ 

 

- HT UBND 

  

 5  2 

 Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị 

quyết Trung ương 6 khóa XIII (Từ ngày 05 - 

07/12/2022). 

Sáng:   
- Chủ tịch UBND thị xã tiếp công dân định kỳ.  

- Họp Hội đồng xét tuyển viên chức Y tế. 

Chiều: Họp đánh giá, bỏ phiếu xét công nhận 

sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2022. 

 

 

 

 

- Ban Tiếp CD 

 - Ph. Nội vụ 

 

- Ph. Kinh tế 

- HT Thị ủy 

 

 

 

- Chủ tịch 

- Đ/c Ngọc, PCT   

 

- Đ/c Ngọc, PCT 

6 3 

 Sáng: Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt 

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (Từ ngày 

05 - 07/12/2022). 

Chiều: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức 

Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã; Họp Hội 

đồng tuyển dụng viên chức Đội trật tự đô thị. 

 

 

 

Ph. Nội vụ 

 

- HT Thị ủy 

 

 

- Chủ tịch 

  

7 4 

Sáng: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12-

HĐND thị xã khóa VII tại phường Đức Thuận, 

xã Thuận Lộc. 

Chiều: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12-

HĐND thị xã khóa VII tại các phường: Bắc 

Hồng, Đức Thuận, xã Thuận Lộc. 

- TT HĐND, 

UBMTTQ thị 

xã 

 

- TT HĐND, 

UBMTTQ TX   

- NVH Thôn, 

TDP 

 

 

- NVH Thôn, 

TDP  

8 5 

Sáng:  
- Thường trực Thị ủy nghe và cho ý kiến vào dự 

toán ngân sách năm 2023. 

- Đoàn kiểm tra thẩm định của tỉnh đánh giá, 

chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính năm 

2022 tại thị xã. 

Chiều: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12-

HĐND thị xã khóa VII tại các phường: Bắc 

Hồng, Nam Hồng, Đậu Liêu. 

 

Ph. Tài chính 

 

- Ph. Nội vụ; 

các phòng liên 

quan. 

- TT HĐND, 

UBMTTQ TX  

 

- HT Thị ủy 

 

- HT UBND 

 

 

- NVH Thôn,  

TDP 

9 6 

Sáng: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12-

HĐND thị xã tại phường Trung Lương. 

Chiều: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12-

HĐND thị xã khóa VII tại các phường: Nam 

Hồng, Trung Lương, Đậu Liêu.  

- TT HĐND, 

UBMTTQ TX 

 

- TT HĐND, 

UBMTTQ TX 

- NVH TDP   

 

 

- NVH TDP    

10 7 
Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy cho ý kiến vào 

dự toán ngân sách năm 2023, các dự án đầu tư 

- Văn phòng 

Thị ủy  

- HT Thị ủy  

  



3 
 

  

 

công, nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022, định hướng 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, nghe 

và cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi quy chế làm 

việc của BCH Đảng bộ thị xã khóa VII và một 

số nội dung về công tác cán bộ (cả ngày). 

11 CN 

Sáng: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình dự 

án trên địa bàn và nghe báo cáo tình hình giải 

ngân vốn đầu tư công trung hạn. 

- Ban A, 

Phòng TCKH 

- Chủ tịch 

12 2 

Sáng:   
- Giao ban lãnh đạo UBND;  

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch, Phó trưởng phòng 

Tài nguyên và Môi trường; bổ nhiệm chức danh 

Phó Văn phòng HĐND-UBND, Phó trưởng 

phòng VHTT. 

Chiều: Thường trực Thị ủy nghe và cho ý kiến 

và dự thảo Đề án tuyên truyền, quảng bá du lịch 

văn hóa tâm linh gắn với phát triển tua tuyến du 

lịch trên địa bàn thị xã. 

Tối: Họp kiểm điểm BCH Đảng bộ CQCQ; 

phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 

2022. 

 

-  Văn phòng 

- Ph. Nội vụ 

 

 

 

 

- Ph. VHTT 

 

 

 

- Đảng ủy 

CQCQ 

  

- Chủ tịch 

- Chủ tịch 

 

 

 

 

- HT Thị ủy 

 

 

 

- Ph. họp UBND 

13 3 

Sáng: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, 

quán triệt các quy định của Trung ương: Nghị 

quyết số 22-NQ/TW về phòng thủ dân sự; Quy 

định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ 

và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và một số 

văn bản bản mới của Trung ương. 

Chiều: Họp đánh giá, xếp loại năm 2022 

Trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, Phó đơn vị 

sự nghiệp thị xã và Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND, Phó Chủ tịch HNĐND các phường, xã. 

  

 

 

 

 

 

- Ph. Nội vụ 

- HT Thị ủy 

 

 

 

 
 

 

- Chủ tịch 

 

14 4 

Sáng:  
- Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã nghe tình hình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp năm 2023. 

- Kiểm tra công nhận tuyến phố, ngõ phố văn 

minh đô thị (từ ngày 14/12 - 16/12). 

Chiều: Họp thông qua phương án thiết kế Dự án 

tiêu thoát nước ngập úng một số vị trí trên địa 

bàn, dự án Ngõ 404 đường Quang Trung (Đậu 

Liêu) và một số nội dung công tác chuẩn bị đầu 

tư các dự án.    

 

Văn phòng Thị 

ủy 

 

 

- Phòng VHTT 

 

- Ban QLDA 

 

 

 

- HT Thị ủy 

 

 

 

- Các phường, 

xã 

- Chủ tịch 

 

 

15 5 

Chủ tịch UBND tham dự Kỳ họp thứ 11 Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Ngày 

15,16/12/2022). 

 

 

 

- HT UBND 

tỉnh 

 



4 
 

  

 

Sáng: Họp bàn phương án tháo dỡ hàng rào, 

dây thép gai tại thửa đất số 6, tờ bản đồ 30 do 

ông Nguyễn Huy Thận sử dụng sai quy định. 

Chiều:  Hội nghị Tổng kết công tác Dân số và 

phát triển năm 2022. 

- Ph. Kinh tế 

 

 

- Trung tâm Y 

tế 

- Đ/c Ngọc, PCT 

 

 

- Đ/c Ngọc, PCT 

16 6 

Sáng: Ban KTXH tổ chức thẩm tra các báo cáo, 

dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12. 

Chiều: Tổ chức xét tuyển viên chức Đội quản 

lý trật tự đô thị. 

- Ban KTXH 

 

- Ph. Nội vụ, 

Đội QLTTĐT 

- HT UBND 

 

- Chủ tịch 

17,18 7,CN Nghỉ thứ 7, Chủ nhật   

19 2 

Sáng:  Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị 

xã xét khen thưởng nhiệm vụ năm 2022. 

Chiều: Tổ chức xét tuyển viên chức Ban Quản 

lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã. 

- Hội đồng 

TĐKT thị xã; 

- Ph. Nội vụ,  

Ban QLDA 

 - Chủ tịch 

 

- Chủ tịch 

20 3 

Sáng:   
- Chủ tịch UBND thị xã tiếp dân định kỳ. 

 

- Đoàn kiểm tra thị xã đi kiểm tra cơ quan đơn 

vị văn hóa. 

Chiều: Thường trực HĐND thị xã họp phiên 

thường kỳ tháng 12 soát xét các nội dung chuẩn 

bị cho kỳ họp thứ 12. 

  

- Ban Tiếp 

công dân. 

- Ph. VHTT 

 

-  TT HĐND 

 

 

- Chủ tịch 

 

- Các cơ quan, 

đơn vị 

- Ph. họp UBND 

  

21 4 

Sáng:  Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 2031, triển 

khai nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Chiều: Tổ chức xét tuyển viên chức Y tế. 

- Công an thị 

xã 

- Ph. Nội vụ  

- Chủ tịch 

 

- Đc Ngọc, PCT  

22 5 

- Hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập 

Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội 

Quốc phòng toàn dân (22/12). 

- Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy 

năm 2022 (từ ngày 22-23/12/2022). 

  

 

 

 

- HT Thị ủy  

23 6 
Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy 

năm 2022. 

 - HT Thị ủy 

24,25 7,CN Nghỉ thứ 7, Chủ nhật   

26 2 
Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thị xã khóa 

VII (ngày 26 – sáng 27/12/2022). 

- TT HĐND   - HT UBND 

27 3 

Sáng:  Kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã khóa VII. 

Chiều:  Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

năm 2022. 

 - TT HĐND 

 - Ph. Kinh tế 

- HT UBND   

- Đ/c Ngọc PCT 

28 4 

Sáng: Hội nghị tổng kết công tác QP-AN năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Chiều: Tổng kết công tác an toàn giao thông năm 

2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Ban CHQS 

thị xã 

- Ban ATGT, 

 Công an thị xã 

- HT UBND 

 

 

- HT UBND 

29 5 

Sáng: Họp BCĐ xây dựng đô thị loại III; xây 

dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; giảm 

ghèo bền vững. 

Chiều: Tổng kết công tác tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư năm 2022.  

- Thường trực 

BCĐ 

 
- Thanh tra; 

Ban Tiếp CD 

- HT Thị ủy 

 

 

- Chủ tịch 



5 
 

  

 

30 6 

Sáng: Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, 

giám sát, nội chính năm 2022, triển khai nhiệm 

vụ năm 2023. 

Chiều: Hội nghị tổng kết công tác dân vận, 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện 

quy chế dân chủ cơ sở năm 2022; biểu dương 

các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 

2022. 

- UBKT Thị 

ủy 

 

- BDV Thị ủy 

- HT Thị ủy 

 

 

- HT Thị ủy 

31 7 Nghỉ Thứ 7   
 
 

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; 
- Đài PTTH, Báo HT; 
- Lưu: VT. 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
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