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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Chương trình công tác trọng tâm tháng 03 năm 2020
của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện
Căn cứ chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND, UBND
huyện, Văn phòng HĐND&UBND thông báo Chương trình công tác trọng tâm
tháng 03 năm 2020 như sau:
1. Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
- Ngày 04/3: Dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 28 cho ý
kiến vào Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị
Đại hội Đảng bộ huyện (lần 4); Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện khóa XVII; Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa
XVIII.
- Ngày 11/3: Dự Đại hội Đảng bộ xã Mường Kim nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Ngày 13/3:

+ Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 18KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị
số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
trong tình hình mới.
- Ngày 16/3: Dự Lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại
Mường Kim, Ta Gia.
- Ngày 17/3: Dự buổi làm việc với Đảng đoàn MTTQ, các tổ chức chính
trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
- Ngày 19/3: Tổ chức họp sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý
II năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.
- Ngày 20/3: Dự họp sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II
năm 2020 của UBND huyện.
- Ngày 27/3: Dự Họp giao ban Khối Nội chính Quý I, nhiệm vụ quý
II/2020.
- Ngày 30/3: Dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 29
- Dự kiến: Tiếp công dân theo định kỳ.

2. Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện
- Ngày 03/3:
- Tổ chức họp trực tuyến đánh giá, triển khai thực hiện các công văn và
hướng dẫn mới về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết vụ việc, vụ
án xâm hại trẻ em và Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật
- Ngày 04/3: Dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 28 cho ý
kiến vào Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị
Đại hội Đảng bộ huyện (lần 4); Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện khóa XVII; Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa
XVIII.
- Ngày 05/3: Giao ban lãnh đạo UBND huyện.
- Ngày 11/3: Dự Đại hội Đảng bộ xã Mường Kim nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Ngày 13/3:

+ Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 18KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị
số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
trong tình hình mới.
+ Dự Làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Quyết định 1226-QĐ/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (thống nhất nội dung cơ bản về kết quả kiểm tra).
- Ngày 16/3: Dự Lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại
Mường Kim, Ta Gia.
- Ngày 17/3: Dự buổi làm việc với Đảng đoàn MTTQ, các tổ chức chính
trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
- Ngày 19/3: Dự họp sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II
năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.
- Ngày 20/3: Tổ chức họp sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý
II năm 2020 của UBND huyện.
- Ngày 23/3: Dự Họp Thường trực Huyện ủy.
- Ngày 25/3: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy:
- Ngày 27/3: Dự Họp giao ban Khối Nội chính Quý I, nhiệm vụ quý
II/2020.
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- Ngày 30/3: Dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 29
* Tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất.
3. Một số nhiệm vụ khác
- Các ngày khác trong tháng giải quyết công việc theo chức năng,
nhiệm vụ. Kiểm tra, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân, phòng chống rét, dịch
bệnh cho gia súc; phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống dịch viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới virut Covid-19.
- Các cuộc họp do Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện tổ
chức sẽ có giấy mời sau.
Trên đây là chương trình công tác trọng tâm tháng 03/2020, Văn phòng
HĐND và UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị biết để chủ động xây
dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Anh Dũng
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