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KE HOACH
t chfrc các cuc lam vic cüa Thtrô'ng trirc Thj üy
vó'i Bang üy các xa, phu*ng dâu nãm 2022

Thirc hin Quy chê lam vic và Chucmg trInh cong tác toàn khóa cüa Ban
Chap hành Dãng b thj xã khóa XXIII, thim k' 2020 - 2025. Thithng trirc Thj üy
ban hành kê hoich to chüc các cuc lam vic vói Dáng üy các xã, phithng dâu näm
2022 nhi.r sau:
I. MTJC DiCH, YEU CAU
1. Miic dIch
Nm bt tInh hInh trin khai thirc hin toàn din các nhim vii chInh trj, kinh
tê - xã hi,an ninh quôc phông dê tháo gc nhüng khó khän, vuOng mac cho các xã,
phiiô'ng; dông thai tang cuô'ng sir länh dao, chi dao cüa Thj üy nhäm thirc hin
thang lçii các mjc tiêu nghj quyêt Dai hi các cap dâ dê ra.
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2. Yen can
Vic to chüc lam vic v&i Dáng üy các xã, phuông phái dam báo hiu qua,
thiêt thirc ,gän vâi m11c tiêu phát triên kinh té - xã hi näm 2022 và vic thirc hin
Nhj quyêt Trung ucrng4 khóa XII và khóa XIII ye "Tang cumg xây dims, chinh
don Dán; ngàn chin day lüi sir suy thoái ye tu tu&ng chInh trj, dao dirc, lôi song,
thttng biêu hin "tçr diên biên", "tir chuyên hóa" trong ni be" và Kêt 1un so 01KL/TW ngày 18/5/2021 cüa B chInh trj ye tiêp tiic thrc hin Chi thj so osCT/TW ngày 15/5/2016 cüa B ChInh trj ye day math hc tp va lam theo tu
tithng, dao düc, phong cách Ho ChI Minh.
Các xã, phiRing chun bj chu dáo các diu kin phiic vi bui lam vic theo k
hoach.
II. NQI DUNG LAM VIC
Nghe Dâng üy các xâ, phithng báo cáo:
(1) Kt qua thirc hin nhim vii cong tác cüa dan vj, dja phiiang näm 2Q21 và
den thôi diem lam vic Phán tIch, dánh giá sáu nhièng nç5i dung con tOn tgi,
vu'áng mac, khó khán,); phuang hithng nhim v1i trQng tam trong th?yi gian tói.
(2) Tin d và k& qua thc hin các kt lun, chi dao cüa Thu&ng trirc, Ban
Thming vi Thj üy dôi vâi các xã, phuing nàm 2021.
(3) K& qua trin khai các chi th, nghj quyt cüa cp trên và vic thirc hin
nghj quyêt Dai hi dãng b các cap.
(4) Kêt qua thrc hin 15 d an tr9ng tam thirc hin nghj quyt Dai hi Dãng
bO thj xã nhim kS' 2020 - 2025 näm 2021 trên dja ban.
(5) Kin nghj, d xut cüa các xã, phuô'ng (nlu co).
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III. DI MEN THANH PHAN, THI GIAN, D!A DIEM
A

1. Thanh phan
1.1. Doàn cong tác cüa Thj üy (dir kiln chia lam 03 doàn cong tác, thành
phân theo ljch kern Kê hozch nay)
- Thithng tr?c Thj Uy.
- Các dng chI Uy viên Ban Thuing vi Thj üy, U viên BCH Dâng b thj xã
ph trách các xâ, phumg.
- Di din lãnh dao: Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dânthj xã; các c quan
chuyên trách tham mixu, giüp vic Thj üy; Uy ban Mt trn To quôc và các doàn
the chInh trj - xà hi thj xâ; các cci quan chuyên mon cüa thj xã; Van phông
HDND&UBND thj xä. (Thành phán cy the tirng cu5c lam vic có gidy mài rieng).
1.2. Xii, phith'ng: Thng trrc Dãng üy, HDND và UBNID và mt s thành
phân khác Co lien quan.
2. Thôi gian lam vic: Trong tháng 2/2022 ('co ljch dr kiln kern theo).
3. Da dim: Trii sâ lam vic các xã, phung.
IV. TO CH15C THIIC HIN
1. Giao,Vàn phOng Thj Uy can Cu Kê hoich nay tham muu cho Thixmg trçrc
Thj üy dir kiên ljch cOng tác hang tuân dé sap xêp thai sian lam vic phü hqp; (lông
thii chü trI phôi hçip vói các co quan, dan vj thông nhât chuang trInh, th?i gian cii
the, bô trI phiiang tin diia don Thu?ng trrc, Ban Thu?mg viii và chuân bj các (lieu
kin can thiêt khác dê triên khai thirc hin Kê hoach dam bào dat ket qua cao.
Van phông HDND&UBND thj xã tryv tiê tham mwu ljch cong tác cho dng
chI Phó BI thw, Chz tich UBND thj xq.
2. Bang üy các xã, phung chu.n bj ni dung, b trI thành phn và các diu
kin dê phçi vi buôi lam vic theo ljch.
3. Các ccr quan, &m vj ducic mi tham gia thành ph.n lam vic chü dng lien
h vi Van phOng Th Uy ci'r dti din lãnh (lao tham dir và chuân bj ni dung có
lien quan dê phát biêu tai buôi lam vic.
Trên day là K hoach t chüc các cuc lam vic cüa Thu?mg trirc Thj üy vi
vói Dâng üy các xä, phix?mg dâu näm 2022. Trongquá trInh thirc hin neu có thay
doi, Van phOng Thj üy có trách nhim thông báo den các co quan, dan vi lien quan
biêt, triên khai thirc hin./.
Noi nhân:
- Die Nguyn TrQng Hãi - U' viên BTV,
Phó Chü tjch UBND tinh,
- Van phông Tinh ui',
- TT Thj üy, HDND,UBND thj xã,
- Các dông chi U' viên BCH Bang b thj xA,
- Các Ban xây dmg Bang Thj u,
- U' ban MTTQ và các doàn the thj xä,
- Các ca quan chuyên mon cüa thj x,
- Dãng üy các xã, phithng,
- Van phOng Thi Uy (V3, Cl).

T/M BAN THIJ'(NG VU

Phan Bang Toàn

UNG TR1'C TH! UY
xA, PHU'JNG
tháng 02 nám 2022 cüa Thj ñy sa Pa)

LId LAM

vOi
(kern theo KI hogch si1O
TT

Thôi gian

1
2
3
4
5
6

Ti'r ngày 14/021810212022

Dãnguyxa, phtro'ng Chü th lam vic
- Trithng doàn: Die BI thu Thj u
Lien Minh
- Cáe e quan, dan vj liênquan:
Mu&n Bo
Cong an, Quân sir, Kinh tê; QLDT;
Ban Ho
Ban QLDADTXD; Giáo diie và Dào
tao; LD, TB-XE, TN&MT; TC-KH;
Hoàng Lien
Ni vii, Tu pháp, VH-TT...
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Mu?mg Hoa
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Tr ngày 2 1/0225/02/2022

Trithng doàn:
Die Phó BI thu TT Thj u'
- Cáe c quan, dan vj lien quan:
Cong an, quân sir, Kinh tê; QLDT;
Ban QLDADTXD; Gião due và Dào
tao; LD, TB-XE, TN&MT; TC-KH;
Ni vi, Tu pháp, VH-TT...
- Truó'ng doàn: Die Phó BI thu,
Chü tjch UBND thj x
- Các ea quan, dan vi lien quan:
Cong an, Quân sir, Kinh tê; QLDT;
Ban QLDADTXD; Giáo dc và Dào
tao; Li), TB-XE, TN&MT; TC-KH;
Ni vii, Tu pháp, VH-TT...

- Thuông trirc Th uy
- Cáe Ca quan, dan vj lien quan:
Cong an, Quan sr, Kinh th; QLDT;
Ban QLDADTXD; Giáo diie và Dào
tao; Li), TB-XE, TN&MT; TCKH;
Nôi vu, Tu pháp, VH-TT...

