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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Chương trình công tác trọng tâm tháng 4 năm 2021
của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện
Căn cứ chương trình công tác năm 2021 của Thường trực HĐND, UBND
huyện, Văn phòng HĐND và UBND thông báo Chương trình công tác trọng tâm
tháng 4 năm 2021 như sau:
1. Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Thời gian

Tuần 1
(Từ ngày
01 - 09)

Tuần 2
(Từ ngày
12 - 18)

Nội dung công việc

Ngày 04/4
(Thứ tư )

Họp kiểm tra công tác thu thập tài liệu, biên soạn
cuốn kỷ yếu HĐND huyện.

Ngày 07/4
(Thứ tư )

Dự họp Thường trực Huyện ủy.

Ngày 09/4
(Thứ sáu )

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ngày 12/4
(Thứ hai )

Tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND
huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 13/4
(Thứ ba )

Dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhân sự đại
biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 18/4
Dự ngày sách Việt Nam.
(Chủ nhật )

Tuần 3
(Từ ngày
15 - 21)

Tuần 4

Ngày 19/4
(Thứ hai )

- Tổ chức phiên họp tháng 04/2021 của Thường
trực HĐND huyện.

Ngày 20/4
(Thứ ba )

Tiếp công dân theo định kỳ.

Ngày 21/4
(Thứ tư )

Nghỉ lễ (Ngày Giỗ tổ Hùng vương).

Ngày 23/4
(Thứ sáu )

- Dự phiên họp thường kỳ tháng 04/2021 của
UBND huyện.

Ngày 26/4
(Thứ hai )

Dự họp Thường trực Huyện ủy.
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(Từ ngày
26 - 30)

Ngày 27/4
(Thứ ba )

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ngày 30/4
(Thứ sáu )

Nghỉ lễ (Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất
đất nước).

* Dự kiến: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND
huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Chương trình công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện
Thời gian

Tuần 1
(Từ ngày
01 - 09)

Tuần 2
(Từ ngày
12 - 18)

Nội dung công việc

Ngày 01/4
(Thứ tư )

Đ.c Chủ tịch dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Ngày 02/4
(Thứ tư )

- Tổ chức hội nghị làm việc với Tổ tư vấn quy
hoạch huyện gắn với quy hoạch tỉnh.
- Làm việc với BQL dự án đầu tư xây dựng.

Ngày 07/4
(Thứ tư )

Dự họp Thường trực Huyện ủy.

Ngày 09/4
(Thứ sáu )

Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ngày 12/4
(Thứ hai )

- Dự kỳ họp 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện
khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021;
- Tiếp công dân theo định kỳ.

Ngày 13/4
(Thứ ba )

Dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhân sự đại
biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16/4
(Thứ sáu )

Hội nghị triển khai quy chế quản lý sản phẩm
OCOP.

Ngày 18/4
Tổ chức ngày sách Việt Nam.
(Chủ nhật )

Tuần 3
(Từ ngày
19 - 23)

Ngày 19/4
(Thứ hai )

- Dự phiên họp tháng 04/2021 của Thường trực
HĐND huyện.

Ngày 20/4
(Thứ ba )

Tiếp công dân theo định kỳ.

Ngày 21/4
(Thứ tư )

Nghỉ lễ (Ngày Giỗ tổ Hùng Vương).

Ngày 23/4
(Thứ sáu )

- Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 04/2021 của
UBND huyện.
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Tuần 4
(Từ ngày
26 - 30)

Ngày 26/4
(Thứ hai )

Dự họp Thường trực Huyện ủy.

Ngày 27/4
(Thứ ba )

- Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Dự Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Quản
lý cộng đồng trong chương trình Nông thôn mới tại
huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu”.

Ngày 30/4
(Thứ sáu)

Trực nghỉ lễ (Ngày giải phóng Miền Nam, thống
nhất đất nước).

* Dự kiến:
- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;
- Tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt và thực hiện các nội dung của
Quy chế 01-QC/TU ngày 19/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa
XIV, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Kiểm tra công tác bầu cử, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu Đại biểu
Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
- Hội nghị bàn công tác thu, chi ngân sách giải ngân vốn đầu tư;
- Tổ chức họp ban chỉ đạo chống thất thu thuế;
- Tổ chức Hội nghị gặp mặt và đối thoại giữa Lãnh đạo UBND huyện với
các doanh nghiệp, HTX năm 2021.
3. Một số nhiệm vụ khác
- Các ngày khác trong tháng giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm
vụ. Chỉ đạo thực hiện tốt lịch thời vụ nhằm tăng vụ, hạn chế sâu bệnh, tăng năng
suất cây trồng, phấn đấu gieo trồng một số loại cây vụ Xuân Hè, tăng cường
theo dõi, cảnh báo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phòng chống
dịch bệnh cho gia súc. Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm
soát chặt chẽ người địa phương khác vào huyện.
- 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 03/2021, 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:
CHÁNH VĂN PHÒNG
- 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.

Nguyễn Anh Dũng

