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THÔNG BÁO
Chương trình công tác trọng tâm tháng 11 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 huyện thông báo Chương trình công tác
trọng tâm tháng 11 năm 2019, như sau:
1. Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
- Ngày 31/10 - 01/11: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.
- Từ ngày 04 - 12/11: Khảo sát tình hình thực hiện kinh tế xã hội, đảm
bảo quốc phòng an ninh 2019, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri từ sau kỳ
họp thứ 8 HĐND huyện trở về trước.
- Ngày 05/11: Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Pha Mu.

- Ngày 15/11:
+ Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tà Mung;
+ Dự gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh
Việt Nam (06/12/1989-06/12/2019) và Hội nghị tổng kết phong trào thi
đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.
- Ngày 18/11: Dự Lễ đón nhận trường THCS xã Mường Kim đạt chuẩn
quốc gia.
- Ngày 19/11: Dự phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND huyện.
- Ngày 20/11:
+ Dự lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/198220/11/2019) tại các đơn vị trường học;

+ Dự hội nghị quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác
nhân sự đại hội kiểm điểm và đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2019.
- Ngày 21/11: Dự họp Thường trực Huyện ủy.
- Ngày 22/11:
+ Tổ chức Phiên họp cho ý kiến vào các văn bản của thường trực HĐND
huyện trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX;

+ Dự diễn tập Phòng cháy chữa cháy rừng - Tìm kiếm cứu nạn tại xã
Mường Kim.
- Ngày 25/11: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Ngày 26/11:

+ Dự họp Giao ban khối nội chính;

+ Dự Hội nghị tổng kết thi đua khối LĐLĐ các huyện, thành phố
năm 2019, tổ chức tại huyện Than Uyên.
- Ngày 27/11: Dự Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2019, phương
hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Ngày 28/11: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

- Từ 29/11 đến 01/12:
+ Tham gia Đoàn công tác làm việc với huyện Mường Tè.
+ Dự Hội nghị công tác của MTTQ tỉnh năm 2019, tổ chức tại huyện.
* Dự kiến:
- Tiếp công dân theo định kỳ.
2. Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện
- Ngày 31/10 – 3/11: Tổ chức Đoàn công tác làm việc với Tập đoàn Than
– Khoáng sản Việt Nam (Sơ kết 01 năm thực hiện kế hoạch phối hợp).
- Ngày 05/11: Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Pha Mu.
- Ngày 06/11: Giao ban Lãnh đạo UBND huyện.
- Ngày 12/11: Họp Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”. bình xét,
công nhận các danh hiệu gia đình, thôn, bản khu phố, cơ quan, đơn vị, trường
học văn hóa; giao chỉ tiêu kế hoạch 2019.

- Ngày 15/11:
+ Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tà Mung;
+ Dự gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh
Việt Nam (06/12/1989-06/12/2019) và Hội nghị tổng kết phong trào thi
đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.
- Ngày 18/11:
+ Dự Lễ đón nhận trường THCS xã Mường Kim đạt chuẩn quốc gia.
- Ngày 19/11 (Dự kiến cả ngày):
+ Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND huyện; Tổ chức xin ý
kiến vào các báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện;
+ Xin ý kiến Ủy viên ủy ban về việc giao dự toán thu, chi ngân sách; Kế
hoạch vốn đầu tư; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.
- Ngày 20/11:
+ Dự Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/198220/11/2019) tại các đơn vị trường học;

+ Dự hội nghị quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác
nhân sự đại hội kiểm điểm và đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2019.
- Ngày 21/11: Dự họp Thường trực Huyện ủy.
- Ngày 22/11:
+ Dự Phiên họp cho ý kiến vào các văn bản của thường trực HĐND
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huyện trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX.

+ Dự diễn tập Phòng cháy chữa cháy rừng - Tìm kiếm cứu nạn tại xã
Mường Kim.
- Ngày 25/11: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Ngày 26/11:
+ Dự họp Giao ban khối nội chính.

+ Dự Hội nghị tổng kết thi đua khối LĐLĐ các huyện, thành phố
năm 2019, tổ chức tại huyện Than Uyên.
- Ngày 27/11: Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2019,
phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Ngày 28/11: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

- Từ 29/11 đến 01/12:
+ Tham gia Đoàn công tác làm việc với huyện Mường Tè.
+ Dự Hội nghị công tác của MTTQ tỉnh năm 2019, tổ chức tại huyện
Than Uyên.
* Dự kiến:
- Tổ chức tập huấn lớp đạo đức công vụ, nâng lương đợt 2 năm 2019.
- Tiếp công dân theo định kỳ.
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, thu hoạch lúa Mùa và các cây màu vụ Thu Đông; khẩn
trương triển khai trồng cây vụ Đông; chuẩn bị các điều kiện sản xuất cho vụ
Đông Xuân năm 2019 - 2020; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tăng
cường công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại các địa
bàn trọng điểm.
- Các cuộc họp do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện tổ chức sẽ
có giấy mời sau.
Trên đây là chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2019, 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, đoàn thể huyện;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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