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THÔNG BÁO
Chương trình công tác trọng tâm tháng 10 năm 2019
của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện
Căn cứ chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND, UBND
huyện, Văn phòng HĐND và UBND thông báo Chương trình công tác trọng tâm
tháng 10 năm 2019, như sau:
1. Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
- Ngày 04/10:
Dự Lễ dâng hương tại Nhà Văn hóa Bản Lướt, xã Mường Kim của BTV Tỉnh
ủy nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.
- Ngày 05/10:
Dự Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.
- Từ ngày 07-10/10:
Phối hợp với Ban pháp chế của HĐND tỉnh giám sát qua báo cáo việc
chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.
- Ngày 08/10:
Dự Diễn tập khu vực phòng thủ tại xã Pha Mu.
- Ngày 15/10:
Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Ngày 18/10:
+ Tổ chức họp liên tịch chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND
huyện khóa XX.
+ Đánh giá tình hình hoạt động tháng 10 của Thường trực HĐND huyện.
- Ngày 21/10:
Dự phiên họp thường kỳ của UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện
các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10, nhiệm vụ
trọng tâm tháng 11 năm 2019.
- Từ ngày 22-25/10:
+ Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát qua báo cáo việc tiếp công
dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của UBND cấp huyện, cấp xã.
+ Dự họp xin ý kiến giao dự toán thu, chi ngân sách kế hoạch vốn đầu tư
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Ngày 23/10:
Dự họp Thường trực Huyện ủy.
- Ngày 25/10:
Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy:
- Ngày 28/10:
Dự họp giao ban khối nội chính tháng 10/2019.
* Dự kiến:
+ Phối hợp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11
HĐND tỉnh, trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.
- Tiếp công dân theo định kỳ.
2. Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện
- Ngày 04/10:
Dự Lễ dâng hương tại Nhà Văn hóa Bản Lướt, xã Mường Kim của BTV
Tỉnh ủy nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.
- Ngày 04-6/10:
Làm việc với đoàn kiểm tra của Tổ chức Phi Chính phủ CWS trên địa bàn huyện
- Ngày 05/10:
Dự Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.
- Ngày 08/10:
Dự chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tại xã Pha Mu.
- Ngày 15/10:
Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Ngày 18/10:
+ Làm việc với Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
+ Dự phiên họp liên tịch chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND
huyện khóa XX.
+ Dự họp Đánh giá tình hình hoạt động tháng 10 của Thường trực
HĐND huyện.
- Ngày 21/10:
Tổ chức phiên họp thường kỳ của UBND huyện đánh giá tình hình thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10,
nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019.
- Ngày 22/10:
Tổ chức họp xin ý kiến thành viên ủy ban giao dự toán thu, chi ngân sách
kế hoạch vốn đầu tư kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
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- Ngày 23/10:
Dự họp Thường trực Huyện ủy.
- Ngày 25/10:
Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Ngày 28/10:
+ Dự họp giao ban khối nội chính tháng 10/2019.
+ Dự kiến: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
- Ngày 30/10:
Dự Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc
gia trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
3. Một số nhiệm vụ khác
- Các ngày khác trong tháng giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm
vụ. Kiểm tra và chỉ đạo Nhân dân thu hoạch lúa vụ Mùa; phòng chống dịch bệnh
cho gia súc, gia cầm; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sản xuất các loại cây trồng vụ
Thu Đông; chỉ đạo trực phòng chống lụt bão - TKCN 24/24h trong những ngày
cao điểm.
- 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 10/2019 của TT.HĐND,
Lãnh đạo UBND huyện. 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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