
UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
THIXAC!'ALO Dc Lp - Tn do - Hinh phüc 

S6: ØQD-UBND Ct'ca LO, ngày,( thOng 12 nàm 2020 

QUYET D!NH 
Ye vic ban hành chtro'ng trinh cong tác nãm 2021 cüa UBND thj xa 

UY BAN NHAN DAN TH XA CIA LO 

Can ct Luct to ch&c chInh quyn df a phwo'ng ngày 19 thOng 6 nám 20]5, 

Lu4t tha dOi mç5t sO' Diu cza Luit tO chi'c ChInh phi và Luçt to' chi'c chInh 

quyn dja phztcrng; 

COn cz'r Chu'crng trinh tOrn viçc cta UBND tinh Ngh An, Ban Thithng vy Thi 

Ban chOp hành DOng bó thj xd COa LO nOrn 2021 và nhiérn k 2020 — 2025; 

Theo d nghj cüa ChOnh VOn phông HDND- UBND thj xO, 

QUYET IMNH: 
Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt dlnh  nay Chuo'ng trInh cong tác 11Am 

2020 cüa UBND thj xA (Co chzro'ng trInh chi tié't kern theq). 

Diu 2. CAn cr Chucng trInh cOng tác nAm 2021 cüa UBND thj xA, Thñ 

truâng các phOng, ban, ngành, dan v thj xA và Chü tjch UBND các pht.thng có 

trách nhirn xây drng k hoach,  chuang trmnh cong tác ci th d trin khai thirc 

hin dam bâo hoàn thAnh chuang trInh d ra. 

Giao VAn phông J-]DND-UBND thj xA theo dOi, dOn dc vic trin khai thirc 

hin Chuang trInh cong tác cüa thj xA vâ các phông, ban, ngành, dan vj thj xA, 

UBND các phuông; kojp thi tong hçp báo cáo UBND thj xA kt qua th?c hin 

và tham mu'u trInh lAnh dto UBND thj xA bô sung Chi.rcing trInh lam vic phü 

hçp vi diu kin thirc tin cüa thj xA. 

Diêu 3. Quyt djnh có hiu hrc k ttr ngày k. 

Các ông (bâ): Chánh VAn phông HDND-UBND thj xA; Thu truàng các 

phông, ban, ngành, don vj thj xA Va Chü tjch UBND các phithng chju trách nhim 

thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Nci nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
U TICH 

Doän Tiên Dung 

- Nhix Diu 3; 
- UBND tinh (b/c); 
- TT Thj i:iy, TT HDND thj xã (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND thj xä; 
- Các Ban xây drng Dãng; 
- UBMTTQ, các Doàn the tlîj xã; các to chirc Hi; 
- Van phOng Thj ciy; 
- Các phOng, ban, nganh cap thj; 

- UBND các phuO'ng; 
- Ltru: VT. 



UY BAN NHAN DAN 

Cong tác nãm 2021 cüa UBND  thj xã 

(KethJhe Quyêt thnh so UBND ngay31 thangii?nám 202 Dcua 
UBNDthixâCaLO) 
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Doe lap — Tir do — Hanh phñc  
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I. Các ni dung trInh ti phiên hQp cila UBND thi xã 

Thô'i 
gian 

TT 

Nôi dung 
Phân cong chü 

trI chuân bi 
Phân cong 
Lãnh dao 

chu tn 

Tháng 1 

1 K hoach chun bj Tét Tan Siru 2021 
cho các dôi ti.rclng chInh sách, ho 

nghèo 

Phóng LDTB 

&XH 
Chü tjch 

2 Bàn mt so nhim vii trilâc, trong và 

sau Têt Tan Siru 2021; Quy chê 

phi hçip giia UBND thj xã và 

MTTQ, cac doàn th. 

Van phOng Chü tjch 

3 

- K hoach dào tao,  bi di.rOng can 

b näm 2021 

- K hoach cái cách hành chInh näm 

2021 

Phông Ni vii ChU tjch 

4 

Trin khai cong tác chinh trang do 

thj, xü l vi pham hành lang an toàn 

giao thông phiic vu du ljch 

PhOng QLDT Chñ tjch 

5 Ké hotch tng d9n VSMT phiic vii 

Tt Tan Sru 2021 

PhOng TNMT Chü tjch 

6 Ké hoach to chirc têt trOng cay xuân 

Tan Siru 2021 
PhOng Kinh t Chü tjch 

7 Trin khai k hoach dâu giá dat näm 

2021 

TT PTQD Chñ tjch 

8 Báo cáo kt qua phOng chng djch 

COVID-19 nãm 2020; nhim vu và 

nhftng d xut näm 2021 

PhOng y t Chü tjch 

Tháng 2 

1 - K hoach t chirc các hoat dng 

phiic vii näm du ljch näm 2021 

- Cong tác chun bj trin khai các 

dim dn du !jch 2021 

Phông VH và TT Chü tjch 

2 -Tng kêt dé an tang cixông quàn l 

nhà nu'c v du ljch giai doan 2016 — 

2020. 
- Nghe d an nâng cp cci s ha tng, 
cht 1uçng djch vii cña h thng nhà 

PhOng Vh và IT ChU tjch 
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hang, khách stn trén dja bàn thj x 

3 

Nghe cong tác xóa dói giám nghèo, 

dào tto ngh và giái quyêt vic lam 

cho lao dng nãm 2020 — k hotch 
2021 

Phông LDTBXH Chü tjch 

4 Nghe và cho kiên mt so co' ché 

dac thu d thj x phát trin trâ thành 

tp du tang trumg tinh Ngh An 

Phông TC-KH Chü tjch 

5 K hoach tuyên truyên, ph biên 

pháp lut 
PhOng Tu pháp Chü tjch 

6 Nghe và cho kin phuang an, giãi 

pháp quãn 1 h so xir 1 h so' rnt 

cüa các phOng, ban. 

Van phông 

HDND-UBND 
Chñ tjch 

7 K hotch chinh trang do thj tai  3 

phuO'ng: Nghi Hirnng, Nghi Thu, 
Thu Thñy. 

UBND Nghi 

Hucing, Nghi Thu 

và Thu Thüy 

Chü tjch 

8 Két qua và tién d khc phiic st l 

kè, duO'ng dio b phIa dOng dtthng 
BInh Minh phiic vii du ljch 

Ban A Chü tjch 

Tháng3 

1 

Báo cáo tinh hInh thirc hin k hotch 

KT-XH, QPAN, XDCB, Ngân sách 

Nhà nuc 3 tháng du nãm, nhiêm 

vi 9 tháng cui näm 2021 

PhOng TC- KH Chü tjch 

2 

- Nghe tin d thirc hin chnh trang 

do thj phiic vi du ljch. 

-Nghe cong tác quân 1 TTDT, 

ATGT, quán l xây dirng trên dja 

bàn. 

-Nghe két qua buâc dâu xây dng 

khu dan cu kiu rnu. 

-Tin d thirc hin quy hotch phân 

khu chi.'rc näng 7 phu'O'ng, quy hoach 

phIa dong duing BInh Minh gn vth 

hi thng bai tam, các khu m thijc. 

PhOng QLDT Chñ tjch 

3 Nghe kt qua thirc hin vn hành h 

thng xfr 1 nuâc thai. 

Ban A Chü tjch 

4 Nghe tin d khai thác qu dt Trung tarn PTQD Chü tjch 

5 -Nghe báo cáo Tng k& cong tác 
phông chng thiên tai và tIm kiém 
cru ntn 2020. 

-K hoach PCTT- TKCN näm 2021 

PhOng kinh th Chü tjch 
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6 -Báo cáo cong tác chun bj L hi du 
lich Cfra Là nãm 2021. 

-Nghe d an Xây dirng và phát trin 
di sng van hóa thj xa Cira Là giai 

c10an2021-2025. 

PhOng VH và TT Chü tjch 

Tháng 4 

1 K hoach Darn bão An ninh trt tr - an 

toàn xä hi phiic vi L hi và du 1ch 

Cong an Chü tjch 

2 Nghe Chuong trinh Lê hi du Ijch Ciira 

Là näm 2021 
PhOng VH và IT Chü tich 

3 Báo cáo k hoach va cong tác trin 
khai v sinh rnôi tnthng phiic vii du 

lich 
PhOng TNMT ChU tjch 

4 

Ké hoach xây dirng các cOng trInh 

chin du d dam bâo cho nhiêm vu 

din tp khu vixc phOng thñ nãrn 

2021 

BCH Quan sir thj 

xã 
ChU tjch 

5 Nghe cong tác chun bj Bâu cir Quôc 

hi va HDND cac cap 

PhOng Ni viii Chü tjch 

Tháng 5 

1 Kt qua 5 tháng thijc hin djch viii 

buu chInh cOng Ich Buu din thj xa Chü tjch 

2 

Báo cáo tin do thi.rc hién các du an 

du tu trên dja bàn thj xa. 
Ban A 

Chñ tjch 

3 - Báo cáo kêt qua thirc hin cOng tác 

BTGPMB, tiên d các dir an tr9ng 
diem; 

TTPTQD Chñ tjch 

4 Báo cáo tiên d vic cap dat, giao 

dAt, thuê dAt cña các dir an dAu tu 

trên dia bàn thi xã. 

PhOng QLDT Chñ tjch 

5 

Báo cáo kt qua 6 tháng dAu närn 

thirc hin xfr 1 vi phm hành chInh, 
nhim vii 6 tháng cui näm 2021 

lu pháp Chü tjch 

6 Nghe tiën d các quy hoich và quãn 

1 cOng tác quy hotch trên dja bàn 

PhOng QLDT Chü tjch 

7 Báo cáo kt qua 01 näm thirc hin d 
an xây dirng khu can cir hu phuo'ng 

thj xã 
BCH Quân sir Chü tjch 

8 Két qua 6 tháng chi dao  xây dijng 

san phm theo tiêu chun OCOP, 
PhOng Kinh th Chü tjch 
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nhim vii 6 tháng cui näm 

Tháng 6 

1 Báo cáo tInh hInh thirc hin k hotch 

KT-XH 6 tháng du näm, nhim vii 6 
tháng cui nãm 2021 

PhOng TC-KH Chü tjch 

2 Báo cáo tInh hInh thuc hiên di.r toán 

NSNN 6 tháng du näm; nhim vii 6 
tháng cui näm. 

PhOng TC-KH Chü tjch 

3 Báo cáo cong tác xây dirng co' ban 6 

tháng dâu nãm, nhim vii 6 tháng 

cuôi nãm 
PhOng TC-KH Chü tjch 

4 Báo cáo cOng tác quc phOng- an 

ninh 6 tháng du nãm, nhim v giãi 
pháp 6 tháng cui näm 

BCH QS thi x Chñ tjch 

5 

Báo cáo tInh hInh thirc hin cOng tác 

tip dan, giâi quyt thin thu, khiu 

nti th cáo 6 tháng du nãm, nhim vii 

6 tháng cuôi nãm; Báo cáo tInh hInh 
thuc hiên các kt luân sau thanh tra, 

kim tra 6 tháng dtu näm, nhim vii 

6 tháng cu& nãm 

Thanh tra thi x 

Chü tjch 

6 Báo cáo kêt qua thirc hin quy trInh 

theo tiêu chun Iso 9001 — 2015, 

nhim vii 6 tháng cui nãm 

PhOng Kinh t Chñ tjch 

7 Báo cáo kt qua 6 tháng dâu näm 

trin khai mO hInh niêm y& giá djch 

vit du ljch, nhim v1t 6 tháng cu& 

näm 

UBND Nghi Thüy Chü tjch 

8 - Báo cáo hoat dng du ljch 6 tháng 
du närn, nhim v 6 tháng cuoi 
nãm. 

- Nghe vá cho kin Ké hoqjch trin 

khai thirc hin "Chin 1uçic phát trin 

du ljch Ngh An dn nãm 2030". 

PhOng VH và TT Chñ tjch 

9 Báo cáo cong tác CCHC 6 tháng 

du näm, nhim vii 6 tháng cuéi 
näm 2021 

PhOng Ni vii Chü tjch 

10 Cong tác phOng chng djch 
COVID- 19 6 tháng du näm, 
nhim vii 6 tháng cuôi nàm. 

PhOng Y t ChU tjch 

11 Nghe kê hoich và cong tác tO 
chüc Dai hôi TDTT thi xa và co 

PhOng VH vá TT Chü tjch 
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sy 

Tháng 7 

Báo cáo kt qua thirc hin quy ch 
phi hcip giüa UBND thj xãi vâi 
MTTQ thj xã và các doàn th 6 tháng 
dâu nãm. 

Van phông Chü tjch 

2 Báo cáo kt qua thirc hin nhim vii 
näm hçc 2020 - 2021, trin khai 
nhim vu näm hoc 202 1-2022 

PhOng GD-DT Chñ tjch 

3 Báo cáo k hotch nâng cao chat 
Iucng trung chun Quc gia nAm 
hoc 2021 —2022 

PhOng GD-DT Chü tjch 

4 Báo cáo kt qua thrc hin cong tác 
quãn 1 nhà nuOc ye trt t1r do thj 6 
tháng du näm, nhim vii, giái pháp 
6 tháng cuôi näm 2021 

PhOng QLDT Chü tjch 

5 Báo cáo kt qua 01 närn K hoch 
trin khai xây dirng bnh vin v tinh 
giüp ngithi dan duçc sir diing djch vii 
chit hrçing cao nhu bnh vin cp 
tinh tai co sâ 

PhOng Y t Chü tjch 

6 Cong tác QLNN ye TN và MT 6 
tháng du näm, nhim vii 6 tháng 
cuôi näm. 

PhOng TN và MT Chü tjch 

Tháng 8 

Kê hoach triên khai kIch câu du ljch 
trong nhirng tháng thtp dim 

PhOng Van hóa - 
Thông tin 

Chñ tich 

2 

-Nghe k hoch tiên hành giãi 
phóng m.t bang d dâu tu h 
thng duèng do b, dinmg giao 
thông ni di.thng BInh Minh vi 
ththng do b, ké chin song theo 
duánADB. 
-Nghe két qua triên khai thirc hin 
K hoch xây drng khu dan cu 
kiu mu. 
-Báo cáo kt qua kim tra, dánh giá 
chtt lucrng mt s cong trInh du tu 
trên d!a  bàn thi xã. 

PhOng QLDT Chü tjch 
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3 Nghe báo cáo 01 nãm thrc hin kê 
hoach phát trin thirang hiu ni.xrc 
mäm lang ngh kh& Hái Giang I, 
phithng Nghi Hài giai doin 2020 - 
2025 

UBND phiing 
Nghi Hái 

Chñ tjch 

4 Báo cáo hiu qua các lang ngh, mô 
hInh kinh t trên dja bàn thj xà, 
nhim vii thi gian tâi 

PhOng Kinh t Chü tjch 

Tháng 9 

1 Báo cáo tlnh hInh thuc hién k hoach 
KTXH 9 tháng du nãm, nhim viii 
giái pháp 3 tháng cui närn 2021 

PhOng TC-KH Chñ tjch 

2 Báo cáo tInh hInh thuc hiên di.r toán 
NSNN 9 tháng du näm; nhim viii 3 
tháng cu& näm 

Phông TC-KH Chñ tjch 

3 Báo cáo tInh hInh thirc hin cong tác 
xay dirng co bàn 9 tháng du näm, 
nhim vi 3 tháng cui näm. 

PhOng TC-KH Chü tjch 

4 Báo cáo cOng tác CCHC 9 tháng dâu 
näm, nhim vii 3 tháng cui näm 

PhOng Ni vi Chü tjch 

5 Báo cáo kt qua khai thác qu dat 9 
thang du närn, nhim vii 3 tháng 
cuôi näm 2021. 

Trung tarn phát 
trin qu' dt 

Chü tjch 

6 

- Báo cáo kt qua hot dng du 
ljch 2021; nhim vii nàm 2022 
- Kêt qua buóc dâu triên khai thirc 
hin các dim dn, hiu qua và 
giãi pháp thi gian tói. 

PhOng Van hóa 
TT 

Chñ tjch 

Tháng 10 

1 Báo cáo tng kt cOng tác ciiru h 
ciru nan näm 2021 

TI Ciru h - 
PCTT 

Chü tjch 

2 Báo cáo tlnh hInh thixc hin cong tác 
chinh trang do thj 2021, Trt tir dO 
thj näm 2021 và k hoach chinh 
trang do thj näm 2022 

PhOng QLDT Chñ tjch 

3 Báo cáo k& qua xây dirng ca s 
vtrng mtnh toàn din ciim ATLC- 
SSCD nãm 2021 

BCH Quân si.r Chñ tjch 

Báo cáo k& qua 01 näm thirc hin 
D an thu gom xr 1 rác thai, 
nufic thai trên dia bàn; báo cáo 
cong tác quãn 1 rnOi tnr?rng trên 

PhOng TNMT Chü tjch 
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dja bàn thj xä näm 2021. 

5 

Báo cáo tong kêt 01 näm thirc hin 
Dé an irng diing KHCN trong khai 
thác, ch bin hài san và san xut 
nông nghip sach  gn vth tao  san 
phâm phic vii du ljch giai doan 
2020-2025 

PhOng Kinh t Chü tjch 

6 

-Báo cáo kêt qua 01 näm thçrc hin 
D an CCHC nhâ nuc thj xâ Cira 
Là giai doan  2021 — 2025 tAm 
nhIn nãm 2030. 
-Báo cáo tong kt cong tác CCHC 
näm 2021 —Nhiêmvunäm 2022 

Phông Ni vii Chü tjch 

Thang 11 

Báo cáo tInh hInh thuc hiên k hoach 
KTXH näm 2021, nhim viii giâi 
pháp näm 2022 

PhOng TC - KH Chü tjch 

2 Báo cáo tmnh hInh thuc hiên d? toán 
NSNN nãm 2021, nhirn vii giãi 
pháp näm 2022 

Phông TC - KH Chü tjch 

3 Báo cáo tinh hInh thc hin cong tác 
xay dirng co bàn näm 2021, nhim 
vii giãi pháp näm 2022 

Phông TC - KH Chü tjch 

4 
Báo cáo kêt qua 01 näm thçrc hin 
Dê an nâng cao hiu qua hoat 
dng tai  Trung tam giao djch mt 
ci:ra tr thj xa den phu?mg 

Van phOng 
HDND-UBND 

Chü tjch 

5 

Báo cáo kt qua thirc hin cong tác 
tip dan, giái quyt don thu, khiu 

t cáo va phOng chng tham 
nhung näm 2021, nhim vii giãi pháp 
nãm 2022; Báo cáo tmnh hInh thixc 
hiên các k& luân sau thanh tra, kim 
tra nám 2021 

Thanh tra thj xä 
ChÜ tjch 

6 Két qua 01 nãm thirc hin ké hotch 
xay dirng khu dan cu kiu mu; k 
hoich thii gian tâi. 

PhOng QLDT Chü tjch 
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7 

- Báo cáo kêt qua thirc hin cong tác 
bâo v BMNN näm 2021 
- Báo cáo kt qua 01 näm thixc 
hin Kê hoach tham muu, chi dao 
triên khai có hiu qua cong tác 
dam báo ANCT-TTATXH trên 
dja bàn; xây dtrng hInh ãnh ngu'i 
can b Cong an trên ph bin "dçp 
trong lông dan, than thin trong 
lông du khách" 

COng an thj x Chü tjch 

8 Báo cáo tinh hinh thirc hin cong tác 
quãn l nhà nuâc v dt dai närn 
2021 trén dja bàn 

PhOng TN và MT Chü tjch 

Tháng 12 

1 
Báo cáo tong k& cOng tác quOc 
phOng - an ninh näm 2021, phi.rcrng 
hixàng nhim vii näm 2022 

BCH Quan six chñ 
trI, ph& hop 

CATX 

ChU tjch 

2 
Báo cáo kt qua thirc hin cong tác 
BTGPMB, dâu giá QSD dat näm 
2021; phumg huàng nhim v näm 
2022. Tiên d các dir an tr9ng dim 
trên dia bàn. 

Trung tam PTQD Chü tjch 

3 Kim dirn tp th và cá nhân länh 
dto UBND thi xã näm 2021 

PhOng ni vi1 ChU tjch 

4 Chumg trmnh cOng tác nãm 2022 cüa 
UBND thj xa 

Van phOng Chñ tjch 

5 

Báo cáo kêt qua xir 1 vi phim hành 
chInh näm 2021 — nhim vi näm 
2022. 

PhOng tu pháp Chi tjch 

6 Báo cáo tng kt th?c hin quy ch 
phéii hop giüa UBND thj xã vi 
MTTQ thj xãi và các doàn th nãm 
2021. 

Van phOng Chü tjch 

7 

Báo cáo kêt qua 01 nãm thi.rc hin 
Dé an nâng cao cht luçing ngun 
lao dng phiic v du ljch gn vâi 
giài quyêt vic lam và xóa nghèo 
bn vQng 

PhOng LDTBXH Chü tjch 

8 Cong tác phông chng djch bnh 
trén dja bàn näm 2021, giái pháp, 
dxutnãm 2022 

PhOng y t Chü tjch 
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II. Các ni dung do Chfl tjch, cãc PCT UBND lam vic vó'i các ngãnh, do'n VI: 

Tho'i 
gian 

Nôi dung 
Phân cong chü 

trI chun bi 
Phãn cong 
Lãnh dao 

chu tn 

Tháng 1 

1 Chi dao  các trung h9c t chi.rc sa 
kt h9c k' I và thirc hin chirang 

trInh hoc ki JJ 

PhOng GD- DT PCT VX 

2 

T chirc giao ban dãnh giá k& qua 

thirc hin quy ch phi hçrp giüa các 
dan vj lirc 1uçing theo Nghj djnh 03 

Qu 1/202 1. 

Van phOng, COng 

an thj xa 
CT 

3 

Trin khai cOng tác phOng chng TP, 

t ntn XH và phong trào toàn dan 

BVANTQ 

PhOng LD-TB — 

XH; Cong an Th 

xa 

PCT VX 

4 Trin khai ké hoach tuyên truyén 

PBGDPL nãm 2021 
PhOng Tu pháp PCTVX 

5 Lam viêc vi Chi cuc Thu ye k 

hotch thu ngân sách trên dja bàn 
Chi cuc Thud CT 

6 K hotch t chiirc tt trng cay xuân 

Canh T näm 2021. 
PhOng Kinh té PCT KT 

7 

Cong tác chun bj truOc, trong, sau 

t& cho các d& trçing chinh sách, bâo 

tro' xã hôi 

PhOng LDTBXH PCT VX 

8 

Trin khai nhim vi Ban chi dao  
"PTTDDKXDDSVH"; Ké hoach t 

chtrc các hoit dng Mirng Dáng — 

Mirng Xuân và Tuyên truyn L hi 

du lich 2021 

PhOng VH Va IT PCT VX 

9 

K hotch t chiirc thäm hói tang qua 

cho các cii, ông (bà) chin tui, các 

gia dInh chInh sách. 

PhOng LD-TB- 

XH 

PCT VX 

Tháng 2 
1 

Kim tra trin khai ké hoich chinh 

trang do thj 

PhOng QLDT PCTKT 

2 K& qua cp GCNQSD Dt PhOng TNMT 

Trung tam PTQD 

PCTKT 

3 Két qua cOng the BTGPMB các dir 
an và tin d du giá dat. 

Trung tam PTQD PCT.Kinh 

1 Ké hotch phát trién gião diic nãrn 
hoc näm 202 1-2022 

PhOng GD-DT PCT VX 

2 
T chirc giao ban khôi van hOa — xa 

hi 
PhOng VH và TI 
PhOng Giáo diic 

PCI VX 
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Thang 

Phông LDTBXH 

3 Lam vic vâi các dan vj lien quan v 
cong tác trt tir do thj. 

PhOng QLDT PlC. Kinh 

4 Dánh giá vic thirc hin, nhân rtng 
các mô hinh kinh t 

PhOng Kinh t PCT KT 

Tháng 4 1 

T chi'rc giao ban dãnh giã kêt qua 
thirc hin quy ch phi hccp gitta các 
dan vj 1irc luçing theo Ngh djnh 03 
Qu 11/202 1 

Van phOng; COng 
an thj xä 

PCT KT 

Tháng 5 
1 

T chirc lê tuyên duang và trao 
thixng cho can b quãn l, hc sinh 
cO thành tIch xut sc näm hçc 2020-
2021 

PhOng GD-DT PCT VX 

2 Lam vic các doanh nghip, các dan 
vi du tu 

Ban A CT 

Thäng6 

1 Hçp ban chi do du ljch PhOng VH và TT PCTVX 

2 Kim tra cOng tác thu thu& qu 6 
thang dau nam, nhiçm vii 6 thang 
cuôi näm. 

PhOng TCKH 
Chi ciic thue 

PCTKT 

3 Giao ban VH xä hi; Hçp Ban chi 
dao PTTD DKXD DSVH. 

PhOng VH và TT PCTVX 

Tháng 7 

1 T chrc k nim ngày thuang binh, 
1it s 27/7; thäm hOi tang qua gia 
dInh than nhãn liêt s 

PhOng LD-TB- 
XH 

PCT VX 

2 
T chirc giao ban dánh giá kt qua 
thirc hin quy ch phi hçip gifta các 
dan vj lirc 1ucng theo Nghj djnh 03 
Qu 111/202 1 

Van phOng; Cong 
an thj xa 

PCTKT 

Tháng 8 

1 H9p bàn cong tác thi dua, khen 
thuâng ngành giáo diic näm h9c 
2020-202 1 

PhOng GD-DT PCT VX 

Tháng 9 

1 T chiirc khai giãng näm h9c 2021- 
2022 

PhOng GD-DT PCTVX 

2 Giao ban VH xä hi; H9p Ban chi 
dao PTTD DKXD DSVH. 

Phong VH và TT PCTVX 

Tháng 10 1 
T chüc giao ban dánh giá kt qua 
thijc hin quy ch phôi hç'p gita các 
don vj lirc hrcmg theo Nghj djnh 03 
Qu IV/2020 

Van phOng; Cong 
an thj xa 

PCTKT 

Thang 
11 

1 Dánh gia két qua thirc hin cong tác 
du giá dt näm 2021, k hoach nãm 

Trung tam PTQD PCTKT 
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2022 

Tháng 
12 

1 Dánh giá cong tác thu thud näm 
2021, ké hoch näm 2022 

Chi civic thu và 
phOng TC-KH 

PCTKT 

UY BAN NHAN DAN TH! xA CIA LO 
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