
U' BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

THI  XA CU'A LO Doe  lap - Tti' do - Hanh phñc 

S&giTB - UBND Cilca Lô, ngày f ththng nciin 2020 

THÔNG BAO 

Chu'o'ng trInh cong tác tháng 9 nárn 2020 

TRONG TAM CONG TAC: 
- Chi dao  các hot dng san xut kinh doanh, khai thác vii cá Narn; phông 

chiig thiên tai tIm kirn ciru nn ciru h; 

- Clii do vic thirc hin nhim vi nàrn h9c 2020 - 2021; Khai giãng närn h9c 2020 - 2021. 

Trong tháng có: 

- Ky nirn 75 näm Quc khánh Nithc Cong boa XHCN Vit Narn (2/9); 

- K nirn 90 nãm Xô vit Ngh TTnh (12/9/1930 - 12/9/2020). 

LICH LAM VIC, HQI NGH: 
NGAY THU' NQI DUNG PHAN CONG 

CIIUAN 13! 

CHU TRI IMA DIEM 

1  
2  

Ba  

Ti.r  

Di co sO 
Nghi l Quc khánh 2/9 

3 Nàm Bi thtr Tlij üy tiêp cong dan Van phông BI thu P.tiêp dan 
 Chiu: Sinh hott dãng  Các chi ho 

4  Sáu  Sang: Giao ban TT Thj üy  Ph UBND 

)  Ba  Khai giãng nim h9c mOi 2020 - 2021 GD-DT Lãnh d?o Các truOng hçc 
6 CN Nghi cu6i tuân 

7 Hai Chào cO và trin khai các nhim vii tr9ng 
tarn trong tuân 

Van phOng PCTVX Ph UBND 

 Sang: Giao ban UBND Thj xä Van phOii  Chü tjch  Ph UBND 
8  Ba  Sang: Di hi Hi Dong y thj xã 

9 Tu Chiu: TT Thj üy di kirn tra các khu dan 
cu' lam dirn tii các phuOng Nghi Tan, 
Nghi Thüy, Thu Thüy. 

10 Nãm Ngày tip dan Ban tiêp dan Chñ tjch P. tip dan 
Sang: TT Thj illy di kirn tra các khu dan 
cu lam dirn tii các phuOng Nghi Hái, 
Nghi I-IOa. 
Chiu: TT Thi ñy di kim tra các khu dan 

lam dirn tai  các phuông Nghi Thu, 
 Nghi Hu'ang 

11 Sáu Sang: H9p Bang üy d nghe và cho " 

kin các iii dung: 

Van phong BI thir Ph UBND 

1 - Nghe Va cho ' kin ye Báo cáo tInh 

hInh thrc hin k ho?ch KTXH 9 tháng TC-KH 

&iu nãrn, nhirn vii, giái pháp 3 thang cui 

näm 2020.  
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2 - Nghe và cho kin v thirc hin nhirn 
vii cong tác kirn tra, giárn sat Dâng viên. 
3- Nghe và cho kin v cong tác CCHC 
9 tháng du näm 2020, nhirn v1i 3 tháng 
cuôi nãrn 2020. 
4- Bàn mt s cOng tác xây drng dãng. 
5- Nghe và cho kiên kt qua hot dng 
du ljch 2020; phirnng huâng, nhirn viii 
nãrn 2021; Tng kt D an tang cu'Ong 
quán 1' Nhà nuO.c ye du 1ch giai doan 
2016-2020; K hotch xây dirng các dirn 
dn du lich Ciira Là. 
6 - Nghe và cho kin k ho?ch giái tóa 
kiOt phIa Dông dung BInh Minh. 

UBKT Dáng 

Ni vij 

Dángüy 
VH—TT 

QL-DT 

Ngh cui tuAn (Các b5 phn lien quan 
vcn lam vic theo thng quy d7nh) 

n 
Ii 

14 Ph UBND 

15 Ph UBND Chü tich 

TC-KH 

TC-KH 

TC-KH 

Ni vii 

TTPT 
Qu dat 
VH -TT 

VH-TT 

QL-DT 

12 Bay 

I-Iai 

CN 

Ba 

Nghi cui tutn 

Van phàng 

Van phOng PCTVX 

T.r 16 PhUBND PCTKT BCH Quân 
s1r 

I-1i nghj giao ban Quy ch phi hçp giva 
các 1i'c 1ucng theo Nghi. dnh 03/2019 cüa 

Chào cO và trin khai các nhirn vii tr9ng 
tarn trong tuân. 

Sang: H 9 p Uy viên UBND Thj xã vó'i các 
ni dung: 
1 - Báo cáo tinh hInh thuc hiên k hoach 
KTXH 9 tháng du närn, nhirn vu, giãi 
pháp 3 tháng cui nãm 2020. 
2 - Báo cáo tInh hinh thirc hin cOng tác 
XDCB 9 thang dtu närn; nhirn v, giãi 
pháp 3 tháng cui narn 2020. 
3 - Báo cáo tInh hInh thirc hiên di.r toán 
Ngân sách 9 tháng dâu nãm, nhirn vi, 
giái pháp 3 tháng cui nãrn 2020. 
4 - Báo cáo cOng tác CCHC 9 tháng du 
iiãrn, nhirn v1i 3 tháng cui närn 2020. 
5 - Báo cáo k& qua khai thác qu dat. 
6 - Báo cáo tng kt hott dng du ljch 
2020, ki hotch giãi pháp thirc hin nãm 
2021; Kê hoach xây dirng các dirn dn du 
lich Cüa Là. 
7 - Báo cáo tng kt D an Tang cung 
quán 12 nhà niró'c v du ljch giai do?n 
2016 - 2020. 
S- Nghe k hoach giãi tOa kiOt phIa Dong 
ckràng BInh Minh. 



17 

18 
19 

20 

21 

Nãrn 

S áu 
Bay 

CN 

Hai 

Ba 

3 

22 

ChInh phi.'i. 

Di eq sô 

Di cq s& 
Nghi cui tun (Các bó phn lien quan 
vcn lam vic theo thng quy din/i)  

Nghi cu6i tuân 
Chão cè' và trin khai các nhirn v1i trçng 
tarn trong tuân. 
Chiu: Giao ban TT Thi ñy 

Dics 

Van phOng PCTKT Ph UBND 

H9p BTV Th1 fly - Ni dung: 
Sang: 
1 .Nghe tInh hInh kinh t - xã hôi, cong tác 
an ninh - quc phOng, cong tác xây dirng 
dàng 9 tháng dâu närn, nhirn vii 3 tháng 
cuoi nãrn 2020. 
2. Nghe và cho kin v kt qua hot dng 
du ljch nãm 2020, k hotch närn 2021. 
3. Nghe và cho kin k hoach xay drng các 
dirn dn du lich Cira Là. 
4. Nghe k hoach giái tOa kiOt phIa Dông 
duà'ng Binh Minh. 
5. Nghe và cho idén 03 nãrn thrc hin Dê 
an so 04-DAIThU, ngày 3 1/3/2017 ye "Nâng 
cao näng 1rc 1nh dto cfla Dâng d& vth chi 
doàn 1di dan Cu giai doan 20 17-2020 và 
nhung nãrn tip theo. 
Chiu: 
1. Nghe và cho kin két qua thirc hin D an 
OSDA/ThU v "Nang cao nãng 1irc 1mnh dao, 
sue chin d.0 cüa các TCCS dãng giai doan 
2017-2020 và nhung nirn tip theo; IK hotch 
tip tic thirc hin D an 05. 
2. Nghe và cho kin quy chê lam vic cüa 
các Ban, UBKT và Van phOng Thj üy. 
3. Nghe và cho kin kt qua kim tra vic 
1inh dao, chi dto trin khai thLic hin cong tác 
quán l tài nguyen, dt dai vã cap GCN QSD 
dt tai  dâng üy phuOTig Nghi Thu. 
4. Nghe và cho kin thành IIp  the doàn chi 
daocas&. 
5. Cong tac can b, dãng viên. 

Nãm Sang: Giao ban cong tác Tuyên giáo, Dan 
van, T chi.'rc, Kirn tra Qu 11/2020. 

24 

TC-KH 

VH - IT 

VH-TT 

QL-DT 

Tix 
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25 Sáu Sang: Giao ban Thi.r&ng trrc HDND thj xä. Vim phOng TTHDND Ph UBND 
Chiu: Giao ban khi NOi  chInh qu III 
närn 2020. 

26 Bay Nghi dui tutn (Các b5 phi2n lien quan 
vcn lam vic theo ding quy djnh) 

27 CN NghI cui tuân 
28 Hai Chào ci và trin khai các nhirn vi trQng Vim phOng PCTKT Ph UBND 

tarn trong tuân 
Sang: H9p BCH Bang b Th xii: 
1. Nghe tinh hInh kinh th - xii hôi, cong tác TC—KH 
an ninh - quc phOng, cong tác xay dirng 
dáng 9 tháng &iu niim, nhirn vii 3 tháng 
cuôi nàrn 2020. 
2. Nghe và cho kin v kt qua hoat dng VI-I-TT 
du ljch nãrn 2020, k hoach nãrn 2021. 
3. Nghe và cho kin k ho?ch xay drng các VH-TT 
dirn dn du ljch Cfra Là. 
4. Nghe và cho kin 03 nirn thirc hin D 
an s 04-DA/ThU, ngày 3 1/3/2017 v "Nâng 
cao ning !irc hiinh dto cüa Dáng di vâi chi 
doàn khi dan cr giai dojn 20 17-2020 vii 
nhUng närn tip theo. 
5. Nghe và cho kin kt qua thrc hin D an 
05DAIThU v "Nang cao näng 1irc hiinh dao, 
src chiên dâu cUa các TCCS dâng giai domn 
20 17-2020 vii nhüng nArn tip theo; K hotch 
tip tçtc thrc hin D an 05. 

29 Ba Dico'sâ 
30 Tir Chiêu: H9p báo cáo viên Thj xii 

CHU TICII 
No'! n/zân: C / ..ZN 1HONG 
- Van piiOng UBND Tinh; 
- TT Till Ui', TT HDND till xa; 
- ChU tich,  các PCT UBND tlij xä; 
- BTV Tlij üy; 
- Các phong, ban. ngánh, don vj TX; 
- Van phông Thj ui'; 
- UBND các phlrollg; 
- Lru VT. Nguyen Van Hñng 
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