UBND HUYỆN THAN UYÊN
VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 127/TB-VP

Than Uyên, ngày 01 tháng 7 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Chương trình công tác trọng tâm tháng 7 năm 2022
của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện
Căn cứ chương trình công tác năm 2022 của Thường trực HĐND, UBND
huyện, Văn phòng HĐND và UBND thông báo Chương trình công tác trọng tâm
tháng 7 năm 2022 như sau:
1. Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Thời gian
Tuần 2
(Từ ngày
04 - 10)

Ngày 04/7
(Thứ hai)
Ngày 07/7
(Thứ năm)
Ngày 11/7
(Thứ hai)

Tuần 3
(Từ ngày
11 - 17)

Ngày 15/7
(Thứ sáu)

Ngày
18 - 19/7
Tuần 4
(Từ ngày
18 - 24)

Tuần 5
(Từ ngày
25 - 31)

Ngày
20-22/7
Ngày 20/7
(Thứ tư)
Ngày 22/7
(Thứ sáu)
Ngày 25/7
(Thứ hai)
Ngày 26/7
(Thứ ba)

Nội dung công việc
Dự hội nghị đánh giá hoạt động của MTTQ và các
đoàn thể huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng
tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2022 trực tuyến
từ Trung ương đến cơ sở.
Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy
- Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác
dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ
công tác 6 tháng cuối năm 2022.
- Dự Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân và
người có công tiêu biểu huyện Than Uyên nhân
dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ
(27/7/1947 - 27/7/2022).
- Tổ chức Kỳ họp thứ năm HĐND huyện
Dự Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.
Tiếp công dân theo định kỳ.
Dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện
Than Uyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng
7/2022.
Dự Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các liệt sỹ đã
hy sinh trên địa bàn huyện Than Uyên.
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Thời gian

Nội dung công việc

Ngày 27/7
(Thứ tư)

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 29/7
(Thứ sáu)

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2022 và
đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ năm HĐND
huyện.
- Dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ
2022-2027.

* Chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát việc
chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý, giam
giữ cải tạo và thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam
và thi hành án phạt tù trên địa bàn huyện.
2. Chương trình công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện
Thời gian
Tuần 1
(Từ ngày
01 - 03)

Nội dung công việc

Ngày 01/7
(Thứ sáu)

Dự Hội nghị giao ban công tác phối hợp 03 lực
lượng Công an - Quân sự - Biên phòng thực hiện
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của
Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 6 tháng đầu
năm 2022.

Ngày 04/7
(Thứ hai)

- Dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc
phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2022.
- Dự hội nghị đánh giá hoạt động của MTTQ và
các đoàn thể huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ngày 06/7
(Thứ tư)

- Tổ chức Hội nghị bàn giải pháp giải ngân các
nguồn vốn chương trình mục tiêu năm 2022.
- Tổ chức họp Tổ chỉ đạo Công nghệ số huyện.

Ngày 07/7
(Thứ năm)

- Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2022 trực
tuyến từ Trung ương đến cơ sở.
- Dự họp Thường trực Huyện ủy.
- Làm việc với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy về kết
quả nội dung giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương khóa X về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH của Ban
Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Tuần 2
(Từ ngày
04 - 10)
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Thời gian
Ngày
07 - 08/7

Tuần 3
(Từ ngày
11 - 17)

Kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ngày 08/7
(Thứ sáu)

- Dự Hội nghị giao ban lực lượng Công an - Quân
sự 6 tháng đầu năm 2022 theo Nghị định số
03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ.
- Họp Lãnh đạo UBND huyện.

Ngày 11/7
(Thứ hai)

- Tiếp công dân theo định kỳ.
- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 12/7
(Thứ ba)

Tổ chức họp Ban quản lý Dự án Inkota 6 tháng
đầu năm 2022.

Ngày 14/7
(Thứ năm)

- Tổ chức Hội nghị gặp mặt các Doanh nghiệp,
Hợp tác xã trên địa bàn giải quyết khó khăn,
vướng mắc trong qua trình thực hiện.

Ngày 15/7
(Thứ sáu)

- Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác
dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ
công tác 6 tháng cuối năm 2022.
- Tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân và
người có công tiêu biểu huyện Than Uyên nhân
dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ
(27/7/1947 - 27/7/2022).
- Họp Lãnh đạo UBND huyện.

Ngày
18 - 19/7

Tuần 4
(Từ ngày
18 - 24)

Nội dung công việc

Ngày 19/7
(Thứ ba)

Ngày
20 - 22/7

Dự Kỳ họp thứ năm HĐND huyện.
Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị
quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính
trị; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ
Chính trị và Kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy; Nghị
quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 về phương
hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc
phòng an ninh vùng trung du miền núi Bắc bộ đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết của
BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của
cấp ủy đảng đối với việc thực hiện chương trình
MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
- Dự Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.
- Tiếp công dân theo định kỳ.
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Thời gian

Tuần 5
(Từ ngày
25 - 31)

Nội dung công việc

Ngày 22/7
(Thứ sáu)

- Dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện
Than Uyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
- Họp Lãnh đạo UBND huyện.

Ngày 25/7
(Thứ hai)

- Tổ chức phiên họp thường kỳ UBND huyện
tháng 7/2022.
- Họp Thường trực Huyện ủy.
- Dự Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân và
người có công tiêu biểu tỉnh Lai Châu nhân dịp kỷ
niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ
(27/7/1947 - 27/7/2022)

Ngày 26/7
(Thứ ba)

- Dự hội Hội nghị sơ kết 01 năm quy chế phối hợp
giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các Huyện ủy,
thành ủy trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ đảm
bảo an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự ATXH và xây
dựng lực lượng Công an nhân dân ở địa bàn cơ sở
nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các liệt
sỹ đã hy sinh trên địa bàn huyện Than Uyên.

Ngày 27/7
(Thứ tư)

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ngày 28/7
(Thứ năm)

- Tham gia Đoàn công tác của Ban Thường vụ
Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Tà Hừa.
- Dự Hội nghị giao ban lực lượng Công an - Quân
sự theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày
05/9/2019 của Chính phủ.

Ngày 29/7
(Thứ sáu)

- Dự phiên họp thường kỳ tháng 7/2022 của
HĐND huyện và đánh giá rút kinh nghiệm Kỳ họp
thứ năm HĐND huyện.
- Dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ
2022-2027.
- Họp Lãnh đạo UBND huyện.

3. Một số nhiệm vụ khác
- Các ngày khác trong tháng giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm
vụ. Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân Hè; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc; phòng
cháy chữa cháy rừng. Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong
tình hình mới.
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- Các cuộc họp do Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện tổ
chức sẽ có giấy mời sau.
- Tham dự các Hội nghị theo giấy mời của các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể huyện.
Trên đây là Chương trình công tác trọng tâm tháng 07/2022, 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.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Mạch Thị Hải

