
UỶ BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

   THỊ XÃ CỬA LÒ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:      /TB - UBND              Cửa Lò, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Chương trình công tác tháng 9 năm 2021 

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC: 

 - Tập trung công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn thị xã. 

- Chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác vụ cá Nam; phòng 

chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ; 

 - Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; Khai giảng năm học 2021 - 2022. 

 Trong tháng có:  

- Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9); 

- Kỷ niệm 91 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2021). 

 LỊCH LÀM VIỆC, HỘI NGHỊ:  

NGÀY THỨ NỘI DUNG PHÂN CÔNG 

CHUẨN  BỊ 

CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM 

1 Tư Chỉ đạo cơ sở    

2 Năm Nghỉ  lễ Quốc khánh 2/9    

3 Sáu Nghỉ  lễ Quốc khánh 2/9    

4 Bảy Nghỉ cuối tuần    

5 CN  Khai giảng năm học mới 2021 - 2022 

(Trực tuyến) 

GD - ĐT   

6 Hai Chỉ đạo cơ sở 
 

  

7 Ba Chỉ đạo cơ sở 

Sáng: Giao ban Thường trực thị ủy 

   

8 Tư Chỉ đạo cơ sở    

9 Năm Chỉ đạo cơ sở    

10 Sáu Sáng: Họp Đảng ủy để nghe và cho ý 

kiến các nội dung:  
1- Nghe và cho ý kiến về Báo cáo tình 

hình thực hiện kế hoạch KTXH, XDCB, 

NSNN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải 

pháp 3 tháng cuối năm 2021  

2- Báo cáo kết quả hoạt động du lịch 

2021; nhiệm vụ năm 2022; Kết quả bước 

đầu triển khai thực hiện các điểm đến, 

hiệu quả và giải pháp thời gian tới  

3- Báo cáo công tác CCHC 9 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm  

4- Nghe và cho ý kiến về kết quả công tác 

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong 

Văn phòng 

 

 

TC - KH 

 

 

VH - TT 

 

 

 

Nội vụ 

 

 UBKT Đảng 

 

 

Bí thư Ph UBND 
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đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng, 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021  

5- Bàn một số nội dung về công tác xây 

dựng Đảng, hoạt động đoàn thể  

 

 

Đảng ủy 

11 Bảy Nghỉ cuối tuần (Các bộ phận liên quan 

vẫn làm việc theo đúng quy định) 
 

  

12 CN Nghỉ cuối tuần    

13 Hai Chào cờ và triển khai các nhiệm vụ trọng 

tâm trong tuần. 

Văn phòng 

 

PCTVX 

 

Ph UBND 

 

14 Ba Đi cơ sở    

15 Tư Sáng: Họp Ủy viên UBND thị xã với các 

nội dung: 

1 - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 

KTXH 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải 

pháp 3 tháng cuối năm 2021. 

2 - Báo cáo tình hình thực hiện công tác 

XDCB 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải 

pháp 3 tháng cuối năm 2021. 

3 - Báo cáo tình hình thực hiện dự toán 

Ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, 

giải pháp 3 tháng cuối năm 2021. 

4 - Báo cáo công tác CCHC 9 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. 

5 - Báo cáo kết quả khai thác quỹ đất 9 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối 

năm 2021. 

6 - Báo cáo kết quả hoạt động du lịch 

2021; nhiệm vụ năm 2022; Kết quả bước 

đầu triển khai thực hiện các điểm đến, 

hiệu quả và giải pháp thời gian tới. 

Văn phòng 

 

TC - KH 

 

 

TC - KH 

 

 

TC - KH 

 

 

Nội vụ 

 

TTPT  

Quỹ đất 

 

 

VH  - TT 

 

 

Chủ tịch Ph UBND 

 

16 Năm Đi cơ sở    

17 Sáu Đi cơ sở    

18  Bảy Nghỉ cuối tuần (Các bộ phận liên quan 

vẫn làm việc theo đúng quy định) 

   

19 CN Nghỉ cuối tuần    

20 Hai Chào cờ và triển khai các nhiệm vụ trọng 

tâm trong tuần. 

Văn phòng 

 

PCTVX Ph UBND 

21 Ba Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy    

22 Tư Đi cơ sở    

23 Năm Họp BTV Thị ủy - Nội dung: 

1.Nghe tình hình kinh tế - xã hội, công tác 

an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng 

đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng 

 

 

TC - KH 
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cuối năm 2021. 

2. Nghe và cho ý kiến về kết quả hoạt động 

du lịch năm 2021, kế hoạch năm 2022. 

3. Nghe và cho ý kiến kế hoạch xây dựng khu 

dân cư kiểu mẫu. 

4. Nghe và cho ý kiến kết quả thực hiện Đề 

án số 06-ĐA/ThU, ngày 16/10/2018 về “sắp 

xếp tổ chức bộ máy, tinh giải biên chế và cơ 

cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

nhằm nâng cao hiệu lực,hiệu quả hoạt động 

của hệ thống chính trị thị xã Cửa Lò giai đoạn 

2018 – 2021 và những năm tiếp theo. 

5 - Nghe và cho ý kiến kế hoạch thực hiện Đề 

án của BTV tỉnh ủy về nâng cao chất lượng 

nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025. 

6 - Công tác cán bộ, đảng viên. 

 

 

VH - TT 

 

QL - ĐT 

 

 

 

 

24 Sáu Sáng: Giao ban Thường trực HĐND thị xã 

Chiều: Giao ban công tác Tuyên giáo, Dân 

vận, Tổ chức, Kiểm tra quý III năm 2021. 

Văn phòng HĐND  Ph UBND 

25 Bảy Nghỉ cuối tuần (Các bộ phận liên quan 

vẫn làm việc theo đúng quy định) 

   

26 CN Nghỉ cuối tuần    

27 Hai Chào cờ và triển khai các nhiệm vụ trọng 

tâm trong tuần 

Chiều: Giao ban khối Nội chính quý III năm 

2021 

Văn phòng 

 

 

 

PCTVX Ph UBND 

28 Ba Họp BCH Đảng bộ Thị xã: 

1. Nghe tình hình kinh tế - xã hội, công tác 

an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng 

đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng 

cuối năm 2021. 

2. Nghe và cho ý kiến về kết quả hoạt động 

du lịch năm 2021, kế hoạch năm 2022. 

3. Nghe và cho ý kiến kế hoạch xây dựng khu 

dân cư kiểu mẫu. 

4. Nghe và cho ý kiến kết quả thực hiện Đề 

án số 06-ĐA/ThU, ngày 16/10/2018 về “sắp 

xếp tổ chức bộ máy, tinh giải biên chế và cơ 

cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

nhằm nâng cao hiệu lực,hiệu quả hoạt động 

của hệ thống chính trị thị xã Cửa Lò giai đoạn 

2018 – 2021 và những năm tiếp theo. 

5. Nghe và cho ý kiến kế hoạch thực hiện Đề 

 

TC - KH 

 

 

 

VH - TT 

 

QL - ĐT 
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án của BTV tỉnh ủy về nâng cao chất lượng 

nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025. 

29 Tư Sáng: Sinh hoạt câu lạc bộ thời sự thị xã 

Chiều: Họp báo cáo viên thị xã 

   

30 Năm Đi cơ sở    

 
  TL. CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:                   CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Văn phòng UBND Tỉnh;       
- TT Thị uỷ, TT HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- BTV Thị ủy;  
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị TX;                                                                           

- Văn phòng Thị uỷ; 
- UBND các phường; 

- Lưu VT.                                    Nguyễn Văn Hùng 
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